
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NR-OCDPK-2021/022457-018

Nitra
16. 07. 2021

Rozhodnutie
Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre
cesty I. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16
ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, (ďalej
len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a podľa
ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
na základe žiadosti stavebníka Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05
Bratislava zo dňa 19.05.2021, po vykonanom stavebnom konaní podľa ustanovení § 60, § 61 a § 62 zákona č.
50/1976 Zb. vydáva toto rozhodnutie,

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona,

stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Výrok
povoľuje

stavbu: „Cesta I/75 Šaľa - obchvat“ od km 0,000 - do km 3,000
v rozsahu stavebných objektov:
021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Kráľová nad Váhom
022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Dlhá nad Váhom
031-01 Vegetačné úpravy cesty I/75 na objekte 101-00
101-00 Cesta I/75 Šaľa – obchvat
102-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400

120-00 Preložka poľnej cesty v km 1,5
121-00 Prejazd po pravej strane Váhu v km 1,550
122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300
123-00 Preložka poľnej cesty v km 2,450
127-00 Preložka poľnej cesty v km 1,300
129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií

150-00 Chodník pred mostom cez Váh
151-00 Chodník za mostom cez Váh
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201-00 Most nad poľnou cestou v km 1,300
202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795
203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250
204-00 Most na ceste I/75 pri hrádzi v km 2,310
205-00 Most nad poľnou cestou v km 2,550
211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom

250-00 Protihluková stena v km 1,9 vľavo
254-00 Protihluková stena v km 1,9 vpravo
260-00 Oplotenie cesty I/75 v km 1,0

501-00 Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa v km 0,00
504-00 Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500

520-00 Úprava ZP Šaľa – Kolárovo v k. ú. Kráľová nad Váhom v km 0,0 – 1,66
521-00 Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Dlhá nad Váhom v km 1,66 – 5,05

601-00 Preložka 22 kV VN I. č. 360/418 v km 0,854
602-00 Preložka 22 kV VN I. č. 431/322 v km 0,865
603-00 Preložka 22 kV VN I. č. 442/449 v km 0,876

625-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,200
629-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0,200

650-00 Preložka MTS v km 0,18 cesty I/75
651-00 Preložka MK – VET v km 1,52 cesty I/75
670-00 Preložka DK v km 0,00 – 0,470 cesty I/75
671-00 Preložka DOK v km 0,13 – 0,40 cesty I/75
672-00 Úprava DOK – VET v km 0,13 – 0,180 cesty I/75

701-00 Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
801-00 Dočasná obchádzka km 0,100

v katastrálnych územiach Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom

Stavebné objekty sa budú realizovať na pozemkoch:

021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Kráľová nad Váhom
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:

dočasný záber pre SO 801-00 Dočasná obchádzka km 0,100
parcela register „E“: 2887; 2888/1; 2888/2; 2889; 2890; 2891/1; 2891/2; 2891/3; 2891/4; 2892; 2893; 2894; 2895/1;
2895/2; 2896; 3067

dočasný záber pre SH-1 – skládka humusu 1
parcela register „E“: 2905; 2907; 2908; 2909/1; 2909/2; 2910; 2911; 2912; 2913; 2914; 2915/2; 2916; 2917/1

dočasný záber pre SH-2 – skládka humusu 2
parcela register „E“: 1564; 1566; 1573; 1574; 1575; 1576; 1580; 1581/1; 1582; 1583; 1586; 1587; 1588; 1589;
1592/2; 1592/3; 1592/4; 1593/1; 1593/2; 1593/3; 1594; 1595; 1598; 1659/2

dočasný záber pre SD-1 – stavebný dvor 1
parcela register „E“: 2899; 2900; 2901; 2902; 2903; 2904; 2905; 2907; 2908; 2909/1

dočasný záber pre SD-2 – stavebný dvor 2
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parcela register „E“: 1598; 1599; 1600; 1601; 1605/1; 1605/2; 1606; 1611; 1612; 1617; 1618; 1623; 1624; 1629;
1659/2

022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k. ú. Dlhá nad Váhom
v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:

dočasný záber pre SD-3 - stavebný dvor 3
parcela register „E“: 3019; 3020; 3021; 3023; 3024; 3025; 3026; 3027; 3028; 3029; 3030; 3031; 3032; 3033; 3034;
3035; 3036; 3037; 3038; 3039; 3041/1; 3041/2; 3042; 3045; 3143

031-01 Vegetačné úpravy cesty I/75 na objekte 101-00
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom:
súčasť objektu SO 101-00

101-00 Cesta I/75 Šaľa – obchvat
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/39; 1558/42; 1558/43; 1558/44; 1558/48; 1558/50; 1558/54; 1558/57; 1558/59; 1558/61;
1558/62; 1558/63; 1558/64; 1558/65; 1558/66; 1558/67; 1558/68; 1558/69; 1558/70; 1558/71; 1558/72; 1558/73;
1558/76; 1558/78; 1558/80; 1558/83; 1558/85; 1558/94; 1558/98; 1558/99; 1558/100; 1558/101; 1558/102;
1558/103; 1558/105; 1558/107; 1558/108; 1558/109; 1558/110; 1558/111; 1558/112; 1558/113; 1558/114;
1558/115; 1558/116; 1558/118; 1558/119; 1558/120; 1558/121; 1558/122; 1558/123; 1558/124; 1558/125;
1558/126; 2436/34; 3050/45; 3050/47; 3050/48; 3050/49; 3050/52; 3050/57; 3050/91; 3050/93; 3050/94; 3050/96;
3050/97; 3050/100; 3050/101; 3050/103; 3050/105; 3050/106; 3050/109; 3050/110; 3050/111; 3050/45; 3050/112;
3050/113; 3050/114; 3050/115; 3050/116; 3050/117; 3050/118; 3050/119; 3050/120; 3050/121; 3050/122;
3050/123; 3050/124; 3050/126; 3050/129; 3050/132; 3050/133; 3050/134; 3050/136; 3067/8; 3067/10; 3067/12;
3067/14; 3067/15; 3067/17; 3067/18; 3067/19; 3067/20; 3067/21; 3067/22; 3067/25; 3067/48; 3067/49; 3067/50;
3067/51; 3067/52; 3067/53; 3067/54

v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2932/10; 2932/15; 3060/3; 3060/6; 3060/8; 3060/10; 3060/13; 3060/16; 3060/19; 3060/22;
3060/25; 3060/28; 3060/31; 3060/34; 3060/36; 3060/38; 3060/40; 3060/42; 4610/2; 4611/3; 4612/3; 4613/3; 4614/3;
4615/3; 4616/3; 4618/3; 4621/3; 4622/3; 4625/2; 4626/2; 4627/3; 4628/3; 4629/2; 4630/2; 4638/3; 4639/3; 4640/3;
4693/5; 4736/4; 4737/4; 4738/4; 4739/4; 4740/2; 4741/2; 4742/2; 4743/2; 4744/2

102-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2436/33; 3050/51; 3050/54; 3050/58; 3050/59; 3050/60; 3050/62; 3050/63; 3050/65; 3050/66;
3050/67; 3050/68; 3050/69; 3050/70; 3050/71; 3050/72; 3050/73; 3050/74; 3050/75; 3050/76; 3050/77; 3050/78;
3050/79; 3050/80; 3050/82; 3050/83; 3050/84; 3050/85; 3050/86; 3050/87; 3050/89; 3050/90; 3050/125; 3050/128;
3067/26; 3067/27; 3067/28; 3067/30; 3067/32; 3067/34; 3067/35; 3067/36; 3067/37; 3067/38; 3067/39; 3067/40;
3067/41; 3067/42; 3067/43; 3067/44; 3067/45; 3067/46; 3067/47
dočasný záber:
parcela register „E“: 2899; 2900; 2901; 2902; 2903; 2904; 2905; 2907; 2908; 2909/1; 2909/2; 2910; 2911; 2912;
2913; 2914; 2915/2; 2916; 2917/1; 2917/2; 2917/3; 2918; 2919; 2920; 2921; 2922/1; 2922/2; 2923; 2924; 2925; 2926

120-00 Preložka poľnej cesty v km 1,5
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/21; 1664/3; 1664/4; 1664/7; 2141/8; 2141/12; 2141/16; 2141/18; 2141/19; 2141/23;

121-00 Prejazd po pravej strane Váhu v km 1,550
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
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parcela register „C“: 1743/6; 1744/3; 1896/7; 2141/9; 2141/12; 2141/13; 2141/17; 2141/20; 2141/24; 2432/3;
2432/6;

122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300
v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2932/11; 2932/12; 2932/13; 2932/16; 2932/17; 4738/9; 4739/5; 4740/2; 4740/3; 4744/3;
4745/2; 4746/2; 4747/2; 4748/2; 4749/2; 4750/2; 4751/2; 4752/2; 4753/2; 4754/2;

123-00 Preložka poľnej cesty v km 2,450
v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 4605/2; 4606/2; 4612/4; 4613/4; 4693/6; 4693/7; 4734/2; 4736/5; 4736/6; 4737/3; 4737/5;
4738/5; 4738/6; 4738/7; 4738/8; 4739/3; 4739/4; 4739/6; 4739/7; 4740/4; 4740/5; 4740/6;

127-00 Preložka poľnej cesty v km 1,300
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/34; 1558/35; 1558/36; 1558/37; 1558/38; 1558/41; 1558/46; 1558/47; 1558/52; 1558/53;
1558/56; 1558/58; 1558/60; 1558/93; 1558/97; 1602/3; 1602/4; 1602/5; 1602/6; 1657/4;

129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií – na základe obhliadky a posúdenia ciest, ktoré budú využívané
staveniskovou dopravou počas výstavby obchvatu

150-00 Chodník pred mostom cez Váh
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/13; 1558/14; 1558/15; 1558/16; 1558/18; 1558/20; 1558/23; 1558/24; 1558/25; 1558/26;
1558/27; 1558/28; 1558/30; 1558/32; 1558/33; 1558/74; 1558/75; 1558/77; 1558/79; 1558/81; 1558/95; 1558/127;
1664/2; 1664/6;

151-00 Chodník za mostom cez Váh
v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2932/14; 2932/18; 2932/20;

201-00 Most nad poľnou cestou v km 1,300
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/40; 1558/45; 1558/49; 1558/51; 1558/55;

202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/19; 1558/22; 1558/29; 1558/82; 1558/84; 1558/86; 1558/87; 1558/88; 1558/89; 1558/90;
1558/92; 1558/96; 1659/3; 1659/4; 1659/5; 1664/5; 1664/8; 1664/9; 1664/10; 1743/4; 1743/7; 1896/8; 1901/53;
2141/7; 2141/10; 2141/11; 2141/14; 2141/15; 2141/21; 2141/22; 2432/2; 2432/4; 2432/5; 2432/7; 3050/81;
3050/135; 1558/17; 1558/31; 1558/91; 1558/104
dočasný záber:
parcela register „C“: 1901/1; 1901/23
parcela register „E“: 1636/2; 1637/1; 1637/2; 1640; 1641/1; 1642/2; 1643; 1646; 1647/1; 1648/2; 1649; 1652; 1653;
1659/2; 1743/1; 1743/2; 1744/1; 1744/2; 2431; 2432/2

v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:

OU-NR-OCDPK-2021/022457-0077958/2021



5 / 54

parcela register „C“: 3014/2; 3060/4; 3060/5; 3060/7; 3060/9; 3060/11; 3060/14; 3060/17; 3060/20; 3060/23;
3060/26; 3060/29; 3060/32; 3061/3; 3061/4; 3061/5; 3061/6; 3061/7; 3061/8; 3061/9; 3061/10; 3061/11; 3061/12;
3061/13; 3061/14; 3061/15; 3061/16; 3061/17; 3061/18; 3061/19; 3061/20; 3061/21; 3061/22; 3061/23; 3061/24;
3061/25; 3061/26; 3061/27; 3143/3; 3143/4; 3143/5; 3144/3; 3146/16; 3146/17; 3146/18; 3146/19; 3228/2;
dočasný záber:
parcela register „C“: 3146/7; 3146/8; 3146/9; 3146/10; 3146/13;
parcela register „E“: 2983; 2984; 2987; 2988; 2989/1; 2989/2; 2989/3; 2991; 2992; 2995; 2996; 2999; 3000; 3003;
3004; 3007; 3008; 3009; 3010; 3011; 3012; 3013; 3014; 3015; 3016/1; 3016/2; 3019/1; 3017/2; 3018; 3019; 3020;
3021; 3022; 3023; 3026; 3027; 3028; 3030; 3031; 3143; 3144; 3146; 3147;

203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250
v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2932/19; 2932/21; 2933/6; 2933/7; 3060/12; 3060/15; 3060/18; 3060/21; 3060/24; 3060/27;
3060/30; 3060/33; 3060/35; 3060/37; 3060/39; 3060/41; 3060/43;
dočasný záber:
parcela register „E“: 2993; 3041/1; 3041/2; 3042;

204-00 Most na ceste I/75 pri hrádzi v km 2,310
súčasť objektu SO 101-00

205-00 Most nad poľnou cestou v km 2,550
súčasť objektu SO 101-00

211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom
súčasť objektu SO 127-00

250-00 Protihluková stena v km 1,9 vľavo
súčasť objektu SO 202-00

254-00 Protihluková stena v km 1,9 vpravo
súčasť objektu SO 202-00

260-00 Oplotenie cesty I/75 v km 1,0
súčasť objektu SO 101-00

501-00 Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa v km 0,00
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 3050/81; 3050/135
ročný záber:
parcela register „E“: 2894; 2895/1; 2895/2; 2896; 2897; 2898; 2899; 2900; 2901; 2902; 2903; 2904; 2905; 2907;
2908; 2909/1; 2909/2; 2910; 2911; 2912; 2913; 2914; 2915/2; 2916; 2917/1; 2917/2; 2917/3; 2918; 2919

504-00 Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/17; 1558/31; 1558/91
ročný záber:
parcela register „E“: 1641/1; 1642/2; 1647/1; 1648/2; 1649

520-00 Úprava ZP Šaľa – Kolárovo v k. ú. Kráľová nad Váhom v km 0,0 – 1,66
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 1558/104; 1558/106; 1558/117; 3067/29; 3067/31; 3067/33
ročný záber:
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parcela register „C“: 3050/24
parcela register „E“: 1566; 1669/2; 1670/1; 1670/2; 1671; 1672; 1675/1; 1675/2; 1731; 2911; 2912; 2913; 2914;
2915/2; 2916; 2917/1; 2917/2; 2917/3; 2918; 2919; 3067

521-00 Úprava ZP Hájske – Sládečkovce v k.ú. Dlhá nad Váhom v km 1,66 – 5,05
v katastrálnom území Dlhá nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 4612/5;
ročný záber:
parcela register „C“: 4611; 4612; 4613;

601-00 Preložka 22 kV VN I. č. 360/418 v km 0,854
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „E“: 1679; 1680; 1682; 1684; 1685; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692/1; 1692/2; 1693

602-00 Preložka 22 kV VN I. č. 431/322 v km 0.865
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „E“: 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1684; 1685; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692/1; 1692/2;
1693

603-00 Preložka 22 kV VN I. č. 442/449 v km 0,876
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „E“: 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1684; 1685; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691

625-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,200
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2436/36; 2436/37; 3050/46; 3050/50; 3050/53; 3050/56; 3050/57; 3050/61; 3050/64; 3050/92;
3050/95; 3050/98; 3050/99; 3050/102; 3050/104; 3050/107; 3050/108; 3050/127; 3050/130; 3050/131; 3067/9;
3067/11; 3067/13; 3067/16; 3067/23; 3067/25; 3067/55;
ročný záber:
parcela register „C“: 2436/2

629-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0,200
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
trvalý záber:
parcela register „C“: 2436/35
ročný záber:
parcela register „C“: 2436/2
parcela register „E“: 3067

650-00 Preložka MTS v km 0,18 cesty I/75
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „C“: 2436/2
parcela register „E“: 2892; 2893; 3067

651-00 Preložka MK – VET v km 1,52 cesty I/75
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „E“: 1641/1; 1642/2; 1647/1; 1648/1; 1648/2; 1649; 1652; 1653; 1654; 1655; 1749/2; 2431

670-00 Preložka DK v km 0,00 – 0,470 cesty I/75
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v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „C“: 3050/24
parcela register „E“: 2889; 2890; 2891/1; 2891/2; 2891/3; 2891/4; 2892; 2893; 2894; 2895/1; 2895/2; 2896; 2897;
2898; 2899; 2900; 2901; 2902; 2903; 2904; 2905; 2907; 2908; 2909/1; 2909/2; 2910; 2911; 2912; 2913; 2914;
2915/2; 2916

671-00 Preložka DOK v km 0,13 – 0,40 cesty I/75
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „E“: 2890; 2895/1; 2895/2; 2896; 2897; 2898; 2899; 2900; 2901; 2902; 2903; 2904; 2905; 2907;
2908; 2909/1; 2909/2; 2910; 2911; 2912; 2913; 2914; 2915/2; 2916; 2917/1; 2917/2; 2917/3; 2918

672-00 Úprava DOK – VET v km 0,13 – 0,180 cesty I/75
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom
ročný záber:
parcela register „E“: 2892,3067

701-00 Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
ročný záber:
parcela register „E“: 2898; 2899; 2900; 2901; 2902; 2911; 2912

801-00 Dočasná obchádzka km 0,100
v katastrálnom území Kráľová nad Váhom:
dočasný záber:
parcela register „E“: 2887; 2888/1; 2888/2; 2889; 2890; 2891/1; 2891/2; 2891/3; 2891/4; 2892; 2893; 2894; 2895/1;
2895/2; 2896; 3067

Predmetná líniová stavba je vedená extravilánom obcí, terén je rovinatý využívaný na poľnohospodársku výrobu.
Vedenie trasy si vyžaduje prekládky prípadne úpravy jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí,
ktoré sú vyvolanými investíciami predmetnej stavby. Sú to úpravy silnoprúdových a slaboprúdových vedení,
plynovodov, vodovodov a melioračných zariadení.
Cesta I/75 je hlavnou časťou stavby predmetného obchvatu mesta Šaľa. Dotýka sa jestvujúceho komunikačného
systému, a to v danom úseku cesty I/75 a poľných ciest, ktoré sa v rámci stavby v relevantných úsekoch upravia,
respektíve preložia.
Začiatok preložky cesty I/75 je približne v km 14,250 jestvujúcej cesty I/75 (podľa cestného pasportu) približne 120
metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová
nad Váhom. Koniec úseku sa nachádza pred cestou II/573 pri obci Dlhá nad Váhom. Na začiatku úseku je navrhnutá
veľká okružná križovatka s pôvodnou trasou cesty I/75.

Opis objektov:
021-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Kráľová nad Váhom
022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dlhá nad Váhom

Rozsah a náročnosť rekultivačných prác zohľadňuje stupeň predpokladanej devastácie dočasne odňatých plôch a
stav týchto pozemkov pred zahájením stavebných prác.
Nepoľnohospodárske pozemky sa upravia len urovnaním terénu.
Na plochy poľnohospodárskej pôdy sa vykoná technická rekultivácia a následne biologická rekultivácia.
Technická rekultivácia zahŕňa nasledovné práce
• odstránenie následkov zhutnenia
• urovnanie povrchu
• navozenie a rozhrnutie ornice
Biologická rekultivácia pozostáva:
• hnojenie organickými hnojivami – maštaľný hnoj
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• hnojenie priemyselnými hnojivami – SUPERFOSFÁT, Draselná soľ
• hnojenie vápenatými hnojivami – mletý vápenec
• výsev TTP
031-01 Vegetačné úpravy cesty I/75 na objekte 101-00
Pri výstavbe cesty I/75 dôjde po celej trase úpravy k odstráneniu jestvujúcej vegetácie, ktorú čiastočne nahradí
sprievodná zeleň vysádzaná na svahoch telesa cesty I/75, pozdĺž protihlukových stien a pozdĺž pripájacích ciest.
Dreviny vysadené vo vegetačných úpravách budú plniť funkcie – protieróznu, protihlukovú, protiprachovú a
protiemisnú, a budú vytvárať zelenú líniu v krajine.
Trávniky v trase cesty I/75 budú založené hydroosevom trávnou zmesou pre suché a extenzívne podmienky. Stredové
ostrovčeky okružných križovatiek budú ozelenené ručným výsevom zmesi kvitnúcich bylín ako kvetnatá lúka.
Druhové zloženie novo vysádzaných drevín bude zodpovedať miestnym klimatickým a pôdnym podmienkam s
dôrazom na pôvodné druhy drevín.
Súčasťou vegetačných úprav je i následné ošetrovanie v dĺžke trvania 2 roky po výsadbe s výnimkou kvetnej lúky,
kde je požadované ošetrovanie 3 roky..
101-00 Cesta I/75 Šaľa - obchvat
Cesta I/75 je hlavnou časťou stavby predmetného obchvatu mesta Šaľa. Dotýka sa jestvujúceho komunikačného
systému, a to v danom úseku cesty I/75 a poľných ciest, ktoré sa v rámci stavby v relevantných úsekoch upravia,
respektíve preložia.
Začiatok preložky cesty I/75 je približne v km 14,250 jestvujúcej cesty I/75 (podľa cestného pasportu) približne 120
metrov za existujúcim premostením odvodňovacieho kanála z vodného diela Kráľová, západne od obce Kráľová
nad Váhom. Koniec úseku sa nachádza pred cestou II/573 pri obci Dlhá nad Váhom. Na začiatku úseku je navrhnutá
veľká okružná križovatka s pôvodnou trasou cesty I/75.
Obchvat je vedený extravilánom obcí, zväčša po poľnohospodárskej pôde. Vedenie trasy si vyžaduje prekládky,
prípadne úpravy jestvujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí. Sú to úpravy silnoprúdových a
slaboprúdových vedení, plynovodov, vodovodov a melioračných zariadení.
Základné údaje o ceste I/75
kategória : C11.5/80
návrhová rýchlosť : 80 km/h
dĺžka trasy : 3,000 km (celk. dl. obchvatu 11,783 km)

Základné údaje o okružnej križovatke (križ. I/75-jestv., I/75-obchvat)
Polomer v osi okružnej križovatky : 50.00 m
Počet jazdných pruhov : 2
Šírky jazdného pruhu : 4.50 m

Šírkové usporiadanie
Cesta I/75 je navrhnutá v šírkovom usporiadaní C11.5/80:
Základný priečny sklon vozovky je 2.50 %. Základný priečny sklon pláne je 3.00%. Priečny sklon nespevnenej
krajnice je 8.00 %.
Konštrukcia vozovky
Je navrhnutá podľa vypracovaného materiálu „Optimalizácia návrhu konštrukčného zloženia asfaltovej vozovky“.
Výsledné zloženie konštrukčných vrstiev cesty I/75 vrátane križovatiek je nasledovné:
• Asfaltový koberec mastixový s použitím modifikovaného asfaltu
SMA 11 O; I, PMB; STN EN 13108-5 40 mm
• Spojovací postrek emulzný modifikovaný 0,5 kg/m2
PSE-M; STN 73 6129
• Asfaltový betón pre ložnú vrstvu s použitím modifikovaného asfaltu
AC 16 L; I, PMB; STN EN 13108-1 50 mm
• Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2
PSE; STN 73 6129
• Asfaltový betón pre hornú podkladovú vrstvu
AC 22 P; STN EN 13108-1 70 mm
• Infiltračný postrek 1,0 kg/m2
PI; STN 73 6129
• Stabilizácia cementom
CBGM C5/6; STN 73 6125/Z2/01 170 mm

OU-NR-OCDPK-2021/022457-0077958/2021



9 / 54

• Štrkodrvina
ŠD; STN EN 13285 200 mm
Celková hrúbka vozovky 530 mm
Nespevnená krajnica sa upraví štrkodrvinou hrúbky 10 cm. Nespevnená krajnica v priestore medzi vozovkou a
protihlukovými stenami sa upraví betónom hrúbky 10 cm. Nespevnená krajnica z opačnej strany protihlukových
stien sa upraví štrkodrvou hrúbky 10 cm so spádom 8.0% od protihlukových stien.
Odvedenie dažďovej vody
Odvedenie dažďovej vody z povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. V celom úseku
cesty I/75 sa neuvažuje s jej prečisťovaním. Voda z povrchu vozovky je odvádzaná cez nespevnenú krajnicu na
násypové teleso a odtiaľ do terénu kde čiastočne vsiakne a odparí sa. Vzhľadom na rovinatosť terénu nie je možné
zabezpečiť jej odvádzanie do recipientov.
V miestach pri protihlukových stenách je dažďová voda zachytávaná v monolitických betónových žľaboch a cez
prefabrikované vpustové diely je vyvádzaná pomocou výustných objektov na násypový svah, alebo do priľahlých
priekop.
Pri uličných vpustoch UV1 a UV2 nachádzajúcimi sa medzi mostnými objektmi 202-00 a 203-00 je voda z výustného
objektu zvádzaná sklzom do vývarov, ktoré sa nachádzajú pri päte násypového telesa. Monolitický odvodňovací
žľab je navrhnutý z betónu.
Odvodnenie podsypnej vrstvy vozovky je zabezpečené jej vyvedením na svah zemného telesa.
Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy cesty I/75 a križovatiek. Ide o stavbu
s celkovým nedostatkom zeminy. Násypy sa budú budovať v sklone 1:2. Posúdenie stability násypových svahov je
uvedené v prílohe sprievodnej správy.
Výkopové a násypové svahy sa zahumusujú a upravia hydroosevom.
Násypové teleso cesty I/75 sa v priestore medzi mostnými objektmi 202-00 a 203-00 nachádza v inundácii Váhu.
Preto je z dôvodu ochrany násypového svahu navrhnuté v tomto úseku jeho opevnenie. Detail opevnenia je súčasťou
prílohy č.4 (Vzorové priečne rezy).

Vybavenie cesty I/75
• Bezpečnostné zariadenia vodiace
• Smerové stĺpiky
• Bezpečnostné zariadenia záchytné
• Jednoduché zvodidlo oceľové po okrajoch v nespevnenej krajnici s úrovňou zachytenia N2.
• Jednoduché zvodidlo oceľové po okrajoch v nespevnenej krajnici s úrovňou zachytenia H1 v úsekoch pri
protihlukových stenách.
• Betónové prefabrikované zvodidlá jednostranné výšky 0.81 m sa osadia v miestach presypaných mostných
konštrukcii
• Betónové prefabrikované zvodidlá jednostranné výšky 1.20 m sa osadia v miestach clôn proti oslneniu a budú
tvoriť základ pre osadenie samotnej clony proti oslneniu.
Zvodidlá sú súčasťou objektov 252-00 a 253-00 (Clony proti oslneniu)

Dopravné značenie
• Vodorovné dopravné značenie tvoria súvislé a prerušované pozdĺžne čiary vymedzujúce jazdné pruhy.
• Súčasťou značenia je i staničenie cesty I/75.
• Oplotenie a omedzníkovanie
• Oplotenie cesty I/75 v úseku 0.70-1.46 po oboch stranách je súčasťou objektu 260-00
• Trvalý záber cestného telesa bude vyznačený oplotením cesty I/75 a v miestach mimo oplotených úsekov je trvalý
záber vyznačený omedzníkovaním hraníc pozemku
• Vegetačné úpravy
- Vegetačné úpravy cesty I/75 sú riešené v objekte 031-01.
• Osvetlenie okružnej križovatky
102-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
Objekt rieši úpravu smerového vedenia pôvodnej cesty I/75 v mieste okružnej križovatky obchvatu (km 0,2
obchvatu) a jestvujúcich komunikácii – jestvujúcej cesty I/75 a účelovej komunikácie. Po ukončení výstavby bude
celý úsek preklasifikovaný na cestu II/562.
Popis technického riešenia
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Začiatok preložky je na jestvujúcej komunikácii. V km 0,016354 sa trasa napája na okružnú križovatku a od km
0,130 sa odpája, je vedená a v km 0,445189 sa pripája na pôvodnú trasu cesty I/75 v smere do Šale. Cesta je riešená
v kategórii C11,5/60. Križujúce inžinierske siete sú prekladané v rámci samostatných stavebných objektov.
Konštrukcia vozovky
Je navrhnutá ako pri objekte 101-00.
Odvedenie dažďovej vody
Vody z povrchu vozovky sú odvádzané cez nespevnenú krajnicu na násypové teleso a odtiaľ do terénu, kde je voda
následne priekopami odvedená do vsakovacích studní.
120-00 Preložka poľnej cesty v km 1,5
Začiatok aj koniec preložky sa nachádza na prerušenej účelovej komunikácii na existujúcej hrádzi.
Smerové vedenie
Trasa sa odpája od existujúcej komunikácie, schádza z hrádze a po prejdení popod mostný objekt obchvatu sa vracia
späť na hrádzu.
Výškové vedenie
Výškovo je trasa navrhnutá v miernom násype a tak, aby bola zabezpečená dostatočná podjazdná výška v mieste
križovania s obchvatom. Maximálny pozdĺžny sklon je 9.57%.
Šírkové usporiadanie
• Jazdné pruhy 2 x 1.50 m
• nespevnená krajnica 2 x 0.50 m
Celková šírka v korune 4.00 m
Konštrukcia vozovky
Obaľované kamenivo strednozrnné 50 mm
štrkodrvina 8-16
Štrkodrvina 8/16; 150 mm; STN EN 13285 150 mm
Štrkodrvina
Štrkodrvina 16/32; 200 mm; STN EN 13285 150 mm
Celková hrúbka vozovky 350 mm
Rozsah zemných prác zodpovedá návrhu smerového a výškového vedenia trasy cesty. Výkopové a násypové svahy
sa zahumusujú a upravia hydroosevom.
121-00 Prejazd po pravej strane Váhu v km 1,550
Stavebný objekt 121-00 (Prejazd po pravej strane Váhu) v km 1,550 je potrebné vybudovať z dôvodu zabezpečenia
prístupu k pozemkom. Začiatok aj koniec preložky poľnej cesty sa nachádzajú na jestvujúcich poľných cestách,
ktoré prepája.
Smerové vedenie
Smerovo sa trasa je vedená súbežne s obchvatom po jeho ľavej strane.
Výškové vedenie
Výškovo je trasa navrhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci terén tak, aby boli minimalizované trvalé zábery
a zemné práce. Maximálny pozdĺžny sklon je 6.32%.
Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie je rovnaké ako pri objekte 120-00

Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako pri objekte 120-00
122-00 Úprava účelovej komunikácie v km 2,300
Objekt 122-00 rieši križovanie pôvodnej účelovej komunikácie pod obchvatom (SO 101-00). Začiatok úseku je na
existujúcej účelovej komunikácii vedenej po hrádzi, od ktorej sa trasa odpája. Ďalej schádza z hrádze a vedie po
priľahlom teréne popod obchvat a na konci sa napája na hrádzu kde je navrhnutý pravostranný zjazd v smere na
chodník za mostom cez Váh (SO 151-00). V km 0,197646 je vľavo zjazd na preložku poľnej cesty (SO 123-00
vetva B).
Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie je rovnaké ako pri objekte 120-00

Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako pri objekte 120-00
Odvodnenie
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Odvodnenie stavebnej časti je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Voda z vozovky a dažďová
voda zo svahov zemného telesa steká do priľahlého terénu, kde sa čiastočne odparí a čiastočne vsiakne. V priestore
pod mostným objektom sa zrealizuje ľavostranná priekopa.
123-00 Preložka poľnej cesty v km 2,450
Stavebný objekt 123-00 je potrebné vybudovať z dôvodu zabezpečenia prístupu k pozemkom nakoľko vybudovaním
časti stavby 101-00 príde k prerušeniu jestvujúceho križovania poľných ciest. Preložka sa skladá z dvoch trás. Prvá
trasa zabezpečuje prepojenie poľnej cesty popod obchvat. Druhá trasa zabezpečuje prepojenie prvej trasy SO 123-00
a SO 122-00. Je vedená súbežne s obchvatom cesty I/75 po jeho pravej strane.
Smerové vedenie
Vetva A sa smerovo skladá z priamych úsekov a smerových oblúkov s minimálnym polomerom 35.0 metrov.
Vetva B sa smerovo skladá z jednej priamej časti bez smerových oblúkov.
Výškové vedenie
Výškovo je vetva A navrhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci terén. Maximálny pozdĺžny sklon je 0.60%.
Vetva B je navrhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci terén. Maximálny pozdĺžny sklon je 6.00%.
Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie oboch vetiev je nasledovné:
• Jazdné pruhy 2 x 1.50 m
• nespevnená krajnica 2 x 0.50 m
Celková šírka v korune 4.00 m
V km 0.216 vetvy A je vľavo zriadená výhybňa dĺžky 20 metrov s nábehmi dĺžky 6.0 metra.
Maximálny priečny sklon vetvy B je navrhnutý v hodnote 3,0%, ktorý je zároveň aj maximálnym priečnym sklonom
na trase. Sklony násypových svahov sú 1:2.
Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako pri objekte 120-00
127-00 Preložka poľnej cesty v km 1,300
Stavebný objekt 127-00 zabezpečuje prístup k pozemkom, nakoľko vybudovaním časti stavby 101-00 Cesta I/75
– Šaľa príde k prerušeniu jestvujúcej poľnej cesty. Začiatok aj koniec preložky poľnej cesty sa nachádzajú na
jestvujúcich poľných cestách, ktoré prepája.
Smerové vedenie
Preložka prechádza popod obchvat – cestu I/75 (km 1.300 SO 101-00). Smerovo sa trasa skladá z dvoch priamych
úsekov a jedného smerového oblúka s polomerom 100.0 metrov.
Výškové vedenie
Výškovo je trasa navrhnutá v miernom násype a kopíruje jestvujúci terén. Maximálny pozdĺžny sklon je 3.95%.
Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie cesty je nasledovné:
• Jazdné pruhy 2 x 1.50 m
• nespevnená krajnica 2 x 0.50 m
Celková šírka v korune 4.00 m
V km 0.157 je vpravo zriadená výhybňa dĺžky 20 metrov s nábehmi dĺžky 6.0 metra.
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný s hodnotou 3.0%, ktorý je zároveň aj maximálnym priečnym
sklonom na preložke. Sklony násypových svahov sú 1:2.
Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky je navrhnutá ako pri objekte 123-00.

129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií
Po ukončení stavebných prác sa na základe komisionálnej obhliadky stanoví rozsah úprav živičných povrchov
ciest ktoré boli využívané ako prístupové cesty na stavenisko. Komisionálna obhliadka vrátane fotodokumentácie a
video dokumentácie sa zrealizuje pred začiatkom samotnej výstavby ako počiatočný - skutkový stav. Porovnaním
skutkového stavu na začiatku a po ukončení realizácie stavby sa tieto cesty v plnej miere opravia.
Konštrukcie upravovaných vozoviek
Konštrukčné vrstvy opravovaných vozoviek :
Úprava cesty I/75, ciest II. A III. triedy bude spočívať z pokládky novej asfaltovej vrstvy hr. 50 mm, odfrézovania
30 mm vrstvy a vyspravením lokálnych nerovností - depresií.
150-00 Chodník pred mostom cez Váh
Stavebný objekt 150-00 (Chodník pred mostom cez Váh) je potrebné vybudovať z dôvodu prepojenia chodníka
vedeného po pravej strane Váhu s priľahlou účelovou komunikáciou a chodníkom vedeným po ľavej strane Váhu.
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Vybudovaním chodníka sa umožní prechod cyklistov a chodcov na opačný breh Váhu, kde je navrhnutý stavebný
objekt 151-00, ktorý prepája chodník na moste s priľahlou účelovou komunikáciou.
Smerové vedenie
Na začiatku úseku sa trasa odpája od účelovej komunikácie (SO 120-00). Pravotočivým oblúkom sa dostáva na
násyp hlavnej trasy k mostnému objektu 202-00 kde sa napája na pokračovanie chodníka na tomto mostnom objekte.
Výškové vedenie
Výškovo je trasa navrhnutá v zmysle prepojenia účelovej komunikácie s chodníkom na moste. Preto je v rámci
možností navrhnutý maximálny pozdĺžny sklon 8 %.
Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie chodníka je nasledovné:
• Jazdné pruhy 2 x 1.25 m
• nespevnená krajnica 2 x 0.25 m
Celková šírka v korune 3.00 m
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný s hodnotou 2.0%, maximálny priečny sklon na preložke je
6.0%. Sklony násypových svahov sú 1:2. Po oboch stranách chodníka je navrhnuté zábradlie výšky 1,3 m.

Konštrukcia vozovky
Asfaltový bet. pre obr. vrstvu C 11 O; II, CA 35/50-75; STN EN 13108-1 50mm
Spoj. postr. emulzný 0.5kg/m² PSE; STN 73 6129
Mechanicky spevnené kamenivo MSK 31.5 Gb; STN 73 6126 150mm
Štrkodrvina ŠD; STN EN 13285 150mm
SPOLU 350mm
151-00 Chodník za mostom cez Váh
Stavebný objekt 151-00 (Chodník za mostom cez Váh) je potrebné vybudovať z dôvodu prepojenia chodníka
vedeného po ľavej strane Váhu s priľahlou účelovou komunikáciou a chodníka vedeného po pravej strane Váhu.
Vybudovaním chodníka sa umožní prechod cyklistov a chodcov na opačný breh Váhu, kde je navrhnutý stavebný
objekt 150-00, ktorý prepája chodník na moste s priľahlou účelovou komunikáciou.
Smerové vedenie
Na začiatku úseku sa trasa odpája od chodníka vedeného po hrádzi. Odkláňa sa vpravo kvôli možnosti napojiť sa
na chodník na moste.
Časť trasy v súbehu s hlavnou trasou je smerovo a výškovo závislá od SO 101-00.
Výškové vedenie
Výškovo je trasa navrhnutá v zmysle prepojenia chodníka vedeného po hrádzi s chodníkom na moste. Preto je v
rámci možností navrhnutý maximálny pozdĺžny sklon 7,15%.
Šírkové usporiadanie
Šírkové usporiadanie cesty je rovnaké ako pri objekte 151-00
Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky rovnaká ako pri objekte 151-00
201-00 Most nad poľnou cestou v km 1,300
Most leží na novonavrhovanej ceste I/75 v km 1,300. Prekážku tvorí poľná cesta (č.s.127-00). Most je trvalý cestný
tvorený 1-poľovou klenbovou presypanou konštrukciou.
Nosná konštrukcia: oceľová skruž založená na základových pásoch a zemným prostredím (zhutnený násyp)
dĺžka premostenia: 8,80 m
dĺžka mosta: 11,50 m
voľná šírka: 10,50 m
výška priechodového prierezu: min. 4,2 m

202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795
Bod kríženia: s osou plavebnej dráhy na rieke Váh
Staničenie na ceste I/75: km 1,68900
Uhol kríženia: 123.86g
Výška podchodného priestoru: min. 2,4 m

Základné údaje o moste
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Charakteristika mosta: na ceste I/75, nad riekou Váh, pätnásťpoľový, s hornou mostovkou, trvalý,kolmý, v
smerovom a vo výškovom zakružovacom oblúku, s normovou zaťažiteľnosťou, masívny, plnostenný, trámový,
otvorene usporiadaný, s neobmedzenou voľnou výškou
Dĺžka premostenia (v osi I/75): 688,00m
Dĺžka mosta: 705,00m (v osi I/75)
Šírka N.K. mosta: 17,10 m
Šírka medzi zvodidlami 11,50 m
Šírka chodníka – služobného 0,75 m
Šírka cyklochodníka 2,50 m
Stavebná výška: 2,82 – 5,62 m
Plocha mosta: 688,0 x 11,5 = 7912,00 m2

Most rieši premostenie inundácie a koryta a inundačného pásma rieky Váh. Plavebná os na rieke Váh je pod mostom
vedená priamo.
Most sa nachádza v extraviláne katastrálnych území Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom.
Popis konštrukcie mosta
Navrhnutá je pätnásťpoľová monolitická predpätá komôrková konštrukcia výšky 2,7 – 5,5m, zložená z dvoch
dilatčaných celkov. Uloženie konštrukcie na spodnú stavbu je prostredníctvom hrncových ložísk.
Spodná stavba
Spodnú stavbu mosta tvoria krajné opory a 14 medziľahlých podpier. Všetky opory aj podpery sú založené hĺbkovo
– na veľkopriemerových pilótach.
Nosná konštrukcia
Dilatačný celok DC1 – nosná konštrukcia je tvorená dvoma vahadlami prekleňujúcimi rieku Váh a monolitickou
konštrukciou budovanou na pevnej skruži po poliach v inundácii rieky. Výška komôrky v priečnom reze sa na
vahadle pohybuje od 5,5 m nad priečnikom až po 2,7 m v strede rozpätia. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby bol
dodržaný gabarit plavebnej dráhy na rieke Váh.
Dĺžka dilatačného celku: 471,75 m
Rozpätia polí: 32+46,5+46,5+60+100+60+46,5+46,5+32=470,00 m
Priečny sklon nosnej konštrukcie je jednostranný 2,5 %
Dilatačný celok DC2 – nosná konštrukcia je tvorená monolitickou konštrukciou budovanou na pevnej skruži po
poliach v inudácii rieky. Výška komôrky v priečnom reze sa je konštantná 2,7 m.
Dĺžka dilatačného celku: 219,25 m
Rozpätia polí: 28,75+40+40+40+40+28,75=217,50 m
Priečny sklon nosnej konštrukcie je jednostranný 2,5 %
Vybavenosť mosta
Konštrukcia vozovky komunikácie je navrhnutá v celkovej hrúbke 90 mm. Zloženie vozovky je nasledovné:
Obrusná vrstva krytu – ABM AC 11 obrus PM 40 mm
Spojovací postrek - MAE PS 0,3 kg/m2, STN736129 0 mm
Izolačný systém:
Ochranná vrstva izolácie – ABM AC 11 obrus PMB 45 mm
Spojovací postrek – MAE PS 0,3 kg/m2, STN736129 0 mm
Izolácia - NAIP 5 mm
Základná vrstva - zapečaťujúca vrstva podľa STN 73 6242 čl. 6.2.3 0 mm
Spolu: 90 mm
Ložiská –
Nosná konštrukcia mosta je uložená vždy na dvojici hrncových ložísk.
Mostné závery
Navrhnuté sú mostné závery so zníženou hlučnosťou, mechanické s dilatačnými pohybmi 400 mm (Opora 1), 640
mm (Podpera 10) a 240 mm (Opora 16).
Odvodnenie mosta
Návrh odvodnenia nosnej konštrukcie rieši odvedenie povrchovej vody z vozovky ako aj vodu presiaknutú cez
vozovku na izoláciu. Povrchová voda je odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom k mostným odvodňovačom.
Odpadové potrubie DN150 z odvodňovača bude do zberného potrubia DN500 umiestneného v komore mosta
zaústené pod uhlom 45° v smere prúdenia odpadovej vody. Izolácia vozovky je odvodnená systémom kanálikov
z drenážneho plastbetónu a odvodňovacích rúrok. Rúrky budú obdobne ako odvodňovače zaústené do zberného
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potrubia s min. výsledným sklonom 0,5 %. Pri oporách bude voda zvedená do šachty a vyvedená do rozptylovej
zóny pod most.
Rímsy
Na mostoch sú navrhnuté monolitické rímsy so zvislými prefabrikátmi hrúbky 40 mm, výšky 600 mm. Šírka ľavej
rímsy je 1650 mm. Šírka pravej rímsy je 4100 mm.
Zvodidlá
Na moste sú navrhnuté po celej jeho dĺžke (po oboch stranách) mostné zvodidlá úrovne zachytenia H2. Na pravej
strane sa nachádza zvodidlo s vodorovnými pásikmi opatrené zábradľovým nádstavcom. Kotvenie stĺpikov zvodidla
uvažujeme do rímsy pomocou lepených kotiev podľa TP pre použitý typ zvodidla.
Protihlukové steny
Na oboch stranách mosta sa nachádza protihluková stena SO 250-00 vľavo, resp. SO 254-00 vpravo.
Zvláštne zariadenia
Na moste sa uvažuje zriadenie zvláštneho zariadenia.
203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250
Charakteristika mosta: na pozemnej komunikácii, nad inundačným územím, jednopoľový, jednopodlažný, s hornou
mostovkou, nepohyblivý, trvalý, v smerovom oblúku ,šikmý, masívny, plnostenný, doskový prefabrikovaný
Dĺžka premostenia: 39,566 m
Dĺžka mosta: 53,735 m
Šírka mosta medzi zvodidlami 11,5 m
Šírka cyklistického chodníka 2,5 m
Šírka mosta medzi zábradliami 4,5 m
Výška mosta: max. 8,78 m
rieši premostenie poldra v inundácii Váhu. Premostenie je riešené jednopoľovým objektom s rozpätím 41,015 m.
Most sa nachádza v extraviláne katastrálneho územia Dlhá nad Váhom vedľa povodňovej ľavobrežnej hrádze Váhu.
Konštrukcia mosta
Navrhnutá je jednopoľová spriahnutá dosková konštrukcia, tvorená tyčovými prefabrikátmi dl. 42 m spriahnutými
železobetónovou doskou hr. 200 mm.
Každý nosník je uložený na dvoch hrncových ložiskách s únosnosťou 2,5 MN.
Pri oporách sa vybudujú terénne obslužné schody, priestor medzi schodiskom a krídlom bude spevnený.

Vybavenosť mosta
Konštrukcia vozovky je navrhnutá v celkovej hrúbke 90 mm. Most je vybavený bezpečnostným zariadením –
zábradlové zvodidlo. Na moste vedie cyklistický chodník šírky 2,5 m. Voda z mosta je odvedená cez odvodňovače
za konštrukciu mosta
204-00 Most na ceste I/75 pri hrádzi v km 2,310
Most vedie ponad poľnú cestu (SO 122-00). Most je trvalý cestný, tvorený 1-poľovou klenbovou presypanou
konštrukciou.
dĺžka premostenia: 8,80 m
dĺžka mosta: 11,50 m
šírka oceľovej skruže 23,375 - 38,25 m
výška priechodového prierezu: min. 4,2 m

Územie objektu sa nachádza v katastrálnom území Dlhá nad Váhom.
Spodná stavba je tvorená dvojicou ŽB základových pásov, založených na VP pilótach.
Vozovka na moste a zvodidlo – ako na priľahlej ceste. Okolo mostného otvoru - lankové zvodidlo.
Odvodnenie mosta – bet. žľabmi.
205-00 Most nad poľnou cestou v km 2,550
Most vedie nad poľnou cestou (SO 123-00). Most je trvalý cestný, tvorený 1-poľovou klenbovou presypanou
konštrukciou.
dĺžka premostenia: 8,80 m
dĺžka mosta: 11,50 m
šírka oceľovej skruže 20,330 – 32,080 m
voľná šírka: 10,50 m
výška priechodového prierezu: min. 4,2 m

Územie objektu sa nachádza v katastrálnom území obce Dlhá nad Váhom..
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Spodná stavba je tvorená dvojicou ŽB základových pásov, založených na VP pilótach
Vozovka na moste a zvodidlo – ako na priľahlej ceste. Okolo mostného otvoru lankové zvodidlo.
Odvodnenie mosta – bet. žľabmi.

211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom
Charakteristika mosta: na pozemnej komunikácii- poľnej ceste, nad tokom, most jednopoľový, nepohyblivý, trvalý,
v priestorovej priamej, šikmý, plnostenný, trámový,

Dĺžka premostenia v osi cesty: 22,30 m
Rozpätie polí v osi cesty: 23,00 m
Šírka medzi zvýšenými obrubami: 4,00 m

Územie tohto objektu sa nachádza v katastrálnom území obce Kráľová nad Váhom.
Most leží na novonavrhovanej poľnej ceste (127-00) a preklenuje existujúci kanál. Napája sa na existujúcu poľnú
cestu. Most bude slúžiť na prejazd vozidiel pre poľnohospodárske účel.
Nosná konštrukcia je jednopoľová betónová konštrukcia z mostných prefabrikátov z predpätého betónu dl. 24 m
spriahnutých betónovou doskou hr. 200 mm a koncovými priečnikmi. Nosníky sú uložené na elastomerné ložiská.
Spodná stavba je tvorená krajnými oporami – úložnými prahmi na základových pásoch.
Vozovka na moste hr. 90 mm, odvodnenie pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi do odvodňovačov s vyústením do terénu.
Bezpečnostné zariadenie tvorí oceľové zábradelné zvodidlo.

250-00 Protihluková stena v km 1,9 vľavo
Je umiestnená na ceste I/75 Šaľa – obchvat v km 1,457-2,159 vľavo. Celková dĺžka steny je 693 m.

Stena je umiestnená na moste. Celkové funkčné a dispozičné riešenie je navrhnuté tak, aby v max. miere
splnilo požiadavky hlukovej štúdie. Minimálna výška protihlukovej steny je 3,00 m. Protihluková stena je na
moste navrhnutá z transparentných protihlukových panelov z metakrylátu (akrylové sklo v upevňovacom ráme,
umožňujúce náhľad do krajiny) a železo - betónovej podnože, ktorá kopíruje terén.
Oceľové stĺpiky sú osadené v osovej vzdialenosti 2,00 m, ukončené sú oceľovými platňami, cez ktoré budú ukotvené
priamo ku konštrukcii mosta.
254-00 Protihluková stena v km 1,9 vpravo
Je umiestnená na ceste I/75 Šaľa – obchvat v km 1,468-2,160 vpravo. Celková dĺžka steny je 687 m.
Návrh steny, materiálu, osadenia a ukotvenia steny je rovnaký ako pri objekte SO 250-00.

260-00 Oplotenie cesty I/75 v km 1,0

Oplotenie telesa obchvatu je navrhnuté obojstranne v km cca 0,700 – 1,468 50.
Objekt bude slúžiť na zamedzenie prístupu zveriny na nový obchvat, kde by hrozilo jej usmrtenie. Novo navrhované
oplotenie bude z pozinkovaného, poplastovaného drôtu - pletiva výšky 200 cm, bez ostnatého drôtu. Vzdialenosť ôk
bude rozdielna (v spodnej časti bude oplotenie najhustejšie), čím sa zamedzí prechod drobnej zveri cez oplotenie.
Pletivo je z dôvodu podhrabania zverou opatrené v dolnej časti fóliou zapustenou 400 mm do jestvujúceho terénu.
Namiesto fólie je možné použiť aj oceľové, poplastované „husté“ pletivo, ktoré bude taktiež zapustené do terénu
tak ako fólia.
Stĺpiky budú oceľové, pozinkované a poplastované. Vzájomná vzdialenosť stĺpikov bude po 3,5 m. Každý štvrtý,
začiatočný, konečný a každý rohový stĺpik bude opatrený vzperami. Vzpery a aj stĺpiky budú zabetónované.
Na zabezpečenie vstupu na kontrolu mosta SO 202-00 sa osadí na ľavej strane bránka.
501-00 Preložka výtlačného vodovodu Galanta – Šaľa v km 0,00
V km 0,00 cesty I/75 obchvat Šale je navrhnutá kruhová križovatka s prepojením na existujúcu cestu I/75.
Navrhovaná vetva križovatky smer Kráľová nad Váhom je v kolízii s existujúcim výtlačným vodovodným potrubím
OC. DN 700 z Galanty do Šale.
Kolíziu vodovodného potrubia s cestným telesom – č. st.. 102-00 navrhujeme riešiť prekládkou vodovodného
potrubia DN 700 mimo telesa cesty vo vzdialenosti min. 10 m od päty jeho svahu. Nové potrubie je navrhnuté z
ocele, DN 700 s vnútornou cementovou výstelkou, s vonkajšou zosilnenou izoláciou, v celkovej dĺžke 320 m.
V prekladanom úseku bude zriadený kontrolný merací vývod katódovej ochrany KVO11. Pôvodný KVO bude
zrušený
Dĺžka zrušeného potrubia DN 700 je cca 340 m
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504-00 Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500
V km 1,498 cesty I/75 obchvat Šaľa sa nachádza vodovodná prípojka (predpokladáme PVC 110) pre Vodné dielo
Kráľová.
Opora mostného objektu 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom zasahuje svojou konštrukciou do potrubia
vodovodnej prípojky. Kolíziu opory mosta s exist. vodovodom navrhujeme riešiť prekládkou vodovodného potrubia
HDPE DN 100 v dĺžke 73,03 m. Križovanie vodovodu s chodníkom vo vysokom násype a popri opore navrhujeme
riešiť uložením vodovodného potrubia do chráničky DN 250.

520-00 Úprava ZP Šaľa – Kolárovo v k.ú. Kráľová nad Váhom v km 0,0 – 1,66
Trasa cestného obchvatu Šale je vedená prevažne po poľnohospodárskej pôde. Plánovaná stavba sa dotkne
závlahovej stavby Závlaha pozemkov Šaľa – Kolárovo:
v km 0,400 c. I/75 obchvat Šaľa - rad D
v km 0,500 c. I/75 obchvat Šaľa - rad B2
v km 0,313 obj. 102-00 - rad D
km 1,222 c. I/75 - rad B
km 1,222 – 1,3 – rad B3
Navrhovaná cesta je v týchto miestach v násype.

Kolíziu závlahových potrubí navrhujeme riešiť preložením, resp. ich ochranou
Staničenie
cesty Závlahový rad Pôvodný
materiál-profil Navrhovaný
profil/
materiál PN 10 Dĺžka nového
potrubia Profil chráničky Dĺžka chráničky Zrušený úsek

0,500 c. I/75 B2 AC 200 HDPE 225x8 79,87 m Oc. DN 400 21,10 m 59 m
0,400 c. I/75 D AC 200 HDPE 225x8 147,84 Oc. DN 400 22,30 m 121 m
1,222 c I/75 B AC 200 HDPE 225x8 57 m Oc. DN400 42,50 m 57 m
1,222-1,475 B3 AC 200 HDPE 225x8 200 260m

521-00 Úprava ZP Hájske - Sládečkovce v k.ú. Dlhá nad Váhom v km 1,66 – 5,05
Plánovaná stavba sa dotkne závlahovej stavby Závlaha pozemkov Hájske – Sládečkovce :
v km 2,611 c. I/75 obchvat Šaľa - rad A18 – 1 – predmet žiadosti o stav. povolenie
v km 3,162 – rad A18-1-2, - bolo riešené v stav. povolení v úseku km 3,000-11,783
v km 3,766 - rad A18-5, - bolo riešené v stav. povolení v úseku km 3,000-11,783
v km 4,335 – rad A18-6- bolo riešené v stav. povolení v úseku km 3,000-11,783
v km 4,995 – rad A18-7. - bolo riešené v stav. povolení v úseku km 3,000-11,783

Z uvedeného dôvodu navrhujeme nasledovné úpravy závlahových potrubí:
Staničenie
cesty Závlahový rad Pôvodný
Materiál-profil Navrhovaný
profil/materiál
PN 10 Dĺžka nového
potrubia Profil chráničky Dĺžka chráničky Zrušený úsek

2,6611 A18-1 AC 250 HDPE
250x14,8 72,38 m Oc. 426x10 35,40 m 53,2 m
3,162 A18-1-2 AC 250 HDPE
250x14,8 54,32 m Oc. 426x10 21,20 m 39,7 m
3,766 A18-5 AC 200 HDPE
225x13,4 41,6 m Oc. 406x8 29,60 m 41,6 m
4,335 A18-6 AC 300 HDPE 315x18,7 35,8 m Oc. 530x12 29,80 m 35,8 m
4,958 A18-7 PVC 200 HDPE
225x13,4 79,48 m
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Oc. 406x8 30,3 m 56,9 m
601-00 Preložka 22 kV VN l. č. 360/418 v km 0,854
Vedenie smerovo a ani výškovo nekoliduje s projektovanou cestou. Vodiče sa nad úrovňou cesty nachádzajú vo
výške viac ako 8 m, čo ďaleko prevyšuje požiadavku STN EN 50423-1 na podchodnú výšku – 6,6 m aj pri
najnepriaznivejších poveternostných stavoch.

Stredné vodiče VN liniek č. 360 a 418 sa na stožiaroch č. 8 a 9 doplnia závesnými izolátormi tak, aby obidva
podperné body boli zabezpečené dvojitou, bezpečnostnou izoláciou 2xZ.

Stožiare č. 8 a 9 v križovatkovom poli sa zabezpečia aj plastovými zábranami na ochranu proti vtákom.

602-00 Preložka 22 kV VN l. č. 431/322 v km 0,865
Vedenie smerovo a ani výškovo nekoliduje s projektovanou cestou. Vodiče sa nad úrovňou cesty nachádzajú vo výške
cca 7,5 m čo ďaleko prevyšuje požiadavku STN EN 50423-1 na podchodnú výšku – 6,6 m aj pri najnepriaznivejších
poveternostných stavoch.

Stredné vodiče VN liniek č. 431 a 322 sa na stožiaroch č. 8 a 9 doplnia závesnými izolátormi tak, aby obidva
podperné body boli zabezpečené dvojitou, bezpečnostnou izoláciou 2xZ.

Stožiare č. 8 a 9 v križovatkovom poli sa zabezpečia aj plastovými zábranami na ochranu proti vtákom.
603-00 Preložka 22 kV VN l. č. 442/449 v km 0,876
Vedenie smerovo a ani výškovo nekoliduje s projektovanou cestou. Vodiče sa nad úrovňou cesty nachádzajú vo výške
cca 7,5 m čo ďaleko prevyšuje požiadavku STN EN 50423-1 na podchodnú výšku – 6,6 m aj pri najnepriaznivejších
poveternostných stavoch.

Stredné vodiče VN liniek č. 442 a 449 sa na stožiaroch č. 8 a 9 doplnia závesnými izolátormi tak, aby obidva
podperné body boli zabezpečené dvojitou, bezpečnostnou izoláciou 2xZ.

Stožiare č. 8 a 9 v križovatkovom poli sa zabezpečia aj plastovými zábranami na ochranu proti vtákom.
625-00 Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,200
Križovatka je osvetlená výbojkovými svietidlami 100 W osadenými pomocou jedno- výložníkov na 10 m vysokých,
osvetľovacích stožiaroch. Tieto sú rozmiestnené po vonkajšom obvode okružnej križovatky a v striedavej sústave
aj v jej cestných vetvách vo vzdialenostiach 25 – 30m.
VO je napojené z novej plastovej, pilierovej skrini P-RVO, ktorá je osadená pri ceste pred areálom firmy Peikko.
Rozvod VO je riešený káblom CYKY-J 4x16 mm2. V súbehu s ním sa do spoločnej ryhy uloží aj uzemňovací
pás FeZn 30x4, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare a ochranná prípojnica PE rozvádzača
RVO. Svietidlá sa pripoja striedavo na všetky tri fázy L1, L2 a L3. Ovládanie osvetlenia je súmrakovým spínačom
zabudovaným v RVO resp. ručne prepínačmi z panela RVO.
Prípojka pre RVO je riešená v samostatnom projekte SO 629-00.
Parametre objektu:
Napäťová sústava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz , TN-C
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche - Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke - Krytím a izoláciou
Rozvody VO - CYKY-J 4x16 mm2 / FeZn 30x4mm
Dĺžka rozvodu - 1100m
Osvetľovací stožiar - OS UD 10m
Výložník - 1-ramenný, V1T-10-114
Svietidlo - Výbojkové napr. SITECO SR100, 100W
Stožiarové rozvodnice - GURO EKM/1xE27
Počet svetelných bodov - 25ks
Rozvádzač VO - RVO.P – 16
Inštalovaný / súčasný el. príkon - Pi / Ps = 3,2 / 3,2kW

629-00 Prípojka NN pre osvetlenie križovatky v km 0,200
V blízkosti okružnej križovatky sa nenachádza žiaden zdroj elektrickej energie a preto je prípojka riešená zo
sekundárnych, káblových rozvodov v areáli firmy Peikko.
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Z najbližšej skrine areálového rozvodu NN sa vyvedie kábel AYKY-J 4x25 do zeme a ukončí sa v pilierovej
elektromerovej rozvodnice P-RE, ktorá sa umiestni pred oplotením.
Pilierový rozvádzač obsahuje nad káblovým priestorom skriňu SP0/32A. V samotnom rozvádzači je umiestnený
plombovateľný istič 16A/400V a trojfázový elektromer s predradeným ističom 6A/250V. Dvierka elektromerovej
skrine musia mať presklený priezor umožňujúci odpočet spotreby EE. Krytie rozvádzača je IP43/20.
Vývod zo skrine P-RE je riešený káblom CYKY-J 4x16mm2, ktorý tvorí prívod pre VO križovatky a je súčasťou
objektu SO 625-00.

Parametre objektu:
Napäťová sústava - 3/PEN AC, 400/230 V, 50 Hz , TN-C
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche - Samočinným odpojením od napájania
Ochrana pred úrazom el. prúdom v norm. prevádzke - Krytím a izoláciou
Skratové pomery - Iks<10kA
Inštalovaný / súčasný el. príkon - Pi / Ps = 3,2 / 3,2kW
Elektromerový rozvádzač - Plastový, pilierový P-RE – 16A
Stupeň dôležitosti dodávky EE - č. 3

650-00 Preložka MTS v km 0,18 cesty I/75
Preložka podzemného kábla miestnej telefónnej siete je vyvolaná križovaním kábla s projektovanou cestou I/75 a
kruhovou križovatkou v km 0,18 cesty I/75. Vedenie je majetkom firmy Slovak Telekom a.s., v správe pracovisko
Telekom a.s. stredisko Nitra. Navrhujeme kábel preložiť mimo záberu kruhovej križovatky tak, aby neprekážal pri
výstavbe. Pod projektovanými komunikáciami a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v chráničke PE 150. Ide
o kábel k vodnému dielu Kráľová nad Váhom typu TCEKE 25XN0,6. Pri realizácii je nutné použiť novú dĺžku
kábla cca 465 m typu TCEPKSwFLE 25XN0,6, ktorý sa napojí na jestvujúci kábel v nových spojkách NITTO JCSA
200. V určitých úsekoch prekládky bude kábel vedený v súbehu s káblami objektov 670, 671. V kolíznych úsekoch
budú vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE150. Vedenie je vo vlastníctve a správcovstve Slovak
Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.
651-00 Preložka MK –VET v km 1,52 cesty I/75
Preložka podzemných káblov miestnej telefónnej siete je vyvolaná križovaním kábla s projektovanou cestou I/75 v
km 1,52. Vedenia sú majetkom firiem Energotel, a.s a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.. Navrhujeme
káble preložiť mimo novo budovaných obslužných komunikácií na telese hrádze. Ide o káble od vodného diela
Kráľova nad Váhom k firemným bytovkám v Kráľovej nad Váhom typu TCEKE 15XN0,8 a TCEKE 5XN0,8.
Pri realizácii je nutné použiť novú dĺžku káblov o dĺžke 180 m typu TCEPKSwFLE 15XN0,8 a TCEPKSwFLE
5XN0,8, ktoré sa napoja na jestvujúce káble v nových spojkách NITTO JCSA200. V kolíznych úsekoch budú
vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE150.
670-00 Preložka DK v km 0,00-0,470 cesty I/75
Preložka podzemných diaľkových káblov je vyvolaná križovaním káblov s projektovanou cestou I/75 v km 0,18
a 0,46. Vedenia sú majetkom firmy Slovak Telekom a.s., v správe pracovisko Telekom a.s. stredisko Nitra.
Navrhujeme káble preložiť mimo záberu kruhovej križovatky tak, aby neprekážali pri výstavbe. Pod projektovanými
komunikáciami a inžinierskymi sieťami budú káble uložené v chráničke PE150. Jedná sa o diaľkové káble v úseku
Galanta - Šaľa typu DSKP 7XV1,2 „A“, DKP 7RP1,3+20DM0,9, DSKP 7XV1,2 „B“, DKP 19RP1,3. Pri realizácii
je nutné použiť nové dĺžky káblov cca 600 m typu TCEPKPFLE 10XN0,8, TCEPKPFLE 25XN0,8, TCEPKPFLE
10XN0,8, TCEPKPFLE 10XN0,8, ktoré sa napoja na jestvujúce káble v nových spojkách NITTO JCSA 300. V
určitých úsekoch prekládky bude kábel vedený v súbehu s káblami objektov 650-00 a 671-00 V kolíznych úsekoch
budú vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE150. Vedenia sú vo vlastníctve a správcovstve Slovak
Telekomu a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.
671-00 Preložka DOK v km 0,13-0,40 cesty I/75
Preložka podzemných diaľkových optických káblov je vyvolaná križovaním kábla s projektovanou cestou I/75 a
kruhovou križovatkou v km 0,18. Vedenia sú majetkom firmy Slovak Telecom a.s., v správe pracovisko Telekom
a.s. stredisko Nitra. Navrhujeme káble preložiť mimo záberu kruhovej križovatky tak, aby neprekážali pri výstavbe.
Pod projektovanými komunikáciami a inžinierskymi sieťami bude kábel uložený v chráničke. Ide o DOK1 Dunajská
Streda - Galanta typu A-DF(ZN)2Y 1x2+3x6E9/125 0,36F3.5+0,25H1BLG a DOK 2 - OK_72vl_SMF_D_vonk.
Pri realizácii je nutné použiť novú dĺžku optického kábla pre DOK1 medzi spojkami DOS21 – OS01´ v dĺžke 1400
m a pre DOK 2 medzi spojkami 2DOS08 a rezervou 2DOR1´ v dĺžke 2950 m. Pri realizácii sa použijú optické
káble rovnakého typu alebo vlastníkom vedení schválené ekvivalentné náhrady. DOS1 sa napojí na jestvujúci kábel
v jestvujúcich spojkách DOS 21 a OS01´. DOS2 sa na jestvujúci kábel napojí v jestvujúcej spojke 2DOS08 a v
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mieste káblovej rezervy 2DOR1´ sa zriadi nová spojka 2OS01a´. V prekladanej trase sa použijú nové HDPE 40/33
rúry v dĺžke 2x410 m + 1x135 m, ktoré sa napoja na jestvujúce rúry v nových spojkách PLASSON. V určitých
úsekoch prekládky bude kábel vedený v súbehu s káblami objektov 650-00 a 670-00. V kolíznych úsekoch budú
vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE150. Stará trasa vedení po vykonaných prekládkach bude
demarkrovaná. Po prekládke vedení bude na vedeniach vykonané úplné záverečné merania. Vedenia sú vo vlastníctve
a správcovstve Slovak Telekomu a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.
672-00 Úprava DOK - VET v km 0,13-0,180 cesty I/75
Úprava podzemného diaľkového optického kábla je vyvolaná križovaním kábla s projektovanou cestou I/75 a
kruhovou križovatkou v km 0,18. Vedenie je majetkom firmy VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p. v správe
Energotel, a.s.. Navrhujeme kábel dodatočne ochrániť na oboch koncoch pretlaku pod štátnou cestou predĺžením
jestvujúcej chráničky o cca 5 m na obe strany. Rezervné 2 x HDPE 40/33 trubky ktoré končia za cestou sa predĺžia o
5 m predĺženia chráničky PE 160. Ide o DOK VE Kráľová nad Váhom – VE Gabčíkovo typu 2x4 vlákno SML. Pri
realizácii nie je nutné použiť novú dĺžku kábla ani HDPE trubiek v ktorých je kábel zafúkaný. Dotknutý úsek kábla
sa nachádza medzi OS18 a VE Kráľova ( 3013m). Po úprave sa na vedení vykoná kontrolné meranie. V kolíznych
úsekoch budú vedenia ochránené uložením do plastovej chráničky PE160.
701-00 Úprava VTL plynovodu DN 100 v km 0,200
V rámci návrhu cesta I/75 Šaľa – obchvat dochádza ku kolízii navrhovanej trasy cesty a existujúceho VTL plynovodu
DN 100 PN 40. Pre zaručenie bezpečnej prevádzky cesty a plynovodu je potrebné riešiť jeho preložku v km 0,200
komunikácie.
Preložka plynovodu je navrhnutá v dĺžke 185 m. Niveleta potrubia bude vedená v sklone 0,2% v hĺbke s min. krytím
1,2 m Trasa navrhovanej preložky plynovodu je vedená cez roľu.
Navrhované plynovodné potrubie dvakrát križuje navrhovanú komunikáciu a jedenkrát existujúcu komunikáciu.
V mieste kríženia s navrhovanými komunikáciami bude potrubie uložené do chráničky DN 250 dĺžky 20 a 21 m.
(kladené do výkopu), v mieste kríženia s existujúcou cestou bude potrubie uložené pretláčaním do chráničky DN
250 dl. 26 m. chránička bude nasunutá do pretlačenej rúry DN 500 dl. 26 m.
Na oboch koncoch chráničiek sú navrhnuté orientačné stĺpiky-čuchačky a prepojovacie objekty PO-CH. Uloženie
potrubia v ochranných rúrach bude na dištančných objímkach RACI . Konce budú utesnené gumovou manžetou
GAWAPLAST .
Na preložku budú použité rúry oceľové DN 100 mm , priemeru 114,3x8 mm , STN EN 10208-2+AC L360NB
1.0582 , izolácia PE trojnásobná . Uloženie potrubia bude na lôžko z piesku hrúbky 150 mm. V teréne bude plynovod
vyznačený orientačnými stĺpikmi a výstražnou fóliou .
Izolácia bude kontrolovaná 100% povrchu na prieraz na 25 kV.
Existujúce plynovodné potrubie bude zo zeme odstránené v dĺžke cca 170 m .
Ochranné pásmo plynovodu je 4 m.
801-00 Dočasná obchádzka km 0,100
Počas budovania okružnej križovatky ako aj jej napojenia na cestu I/75 bude doprava v danom úseku vedená po
navrhovanej obchádzkovej trase 801-00.
Základné údaje
kategória C 9,5/40
celková dĺžka trasy 276,849 m

Šírkové usporiadanie
jazdné pruhy 2x 3,50 m
vodiace prúžky 2x 0,25 m
spevnené krajnice 2x 0,50 m
nespevnená krajnica 2x 0,75 m
celková šírka v korune 10,00 m
Smerové a výškové vedenie
Začiatok úseku navrhovanej úpravy je na existujúcej ceste I/75 cca 93 m pred začiatkom úpravy cesty I/75 (SO
101-00). Trasa prechádza po pravej strane existujúcej cesty I/75 a končí v mieste navrhovanej okružnej križovatky.
Smerové vedenie je navrhnuté tak aby bol zabezpečený čo najplynulejší prejazd obchádzkou. Trasu tvoria priame
časti a jednoduché smerové oblúky o polomeroch 170, 300, 300 a 80m. Celková dĺžka trasy obchádzky je 276,849m.
Výškovo je trasa navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené plynulé odpojenie z cesty I/75 a napojenie na novobud. okruh
križovatky SO 101-00 a aby prišlo čo možno k najmenšiemu záberu okolitých plôch. Na zaoblenie lomu nivelety
bol použitý oblúk s polomerom 1000m.
Konštrukcia vozovky
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Asfaltový betón veľmi hrubý
AC 11 obrus; CA 50/70; II; 40 mm; STN EN 13108-1 40 mm
Spojovací postrek emulzný 0,5 kg/m2 PSE; STN 73 6129
Obaľované kamenivo hrubozrnné
AC 16 podklad; CA 50/70; II; 50 mm; STN EN 13108-1 50 mm
Infiltračný postrek 1,0 kg/m2 PI; STN 73 6129
Štrkodrvina
ŠD; 31,5 Gc; 200 mm; STN 73 6126 200 mm
Štrkodrvina
ŠD; 45 Gc; 150 mm; STN 73 6126 150 mm
# 440 mm

Obchádzka SO 801-00 sa vybuduje pred prerušením jestvujúcej cesty I/75.
Po dokončení časti stavby SO 101-00 sa obchádzka zruší a okolitý terén sa uvedie do pôvodného stavu v rámci
rekultivácií.

Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §118 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydal v súlade s ustanovením §119 ods. 1 stavebného zákona určenie
stavebného úradu pod číslom KSUNR-2009-1079-002 zo dňa 18.11.2009, v ktorom určil Mesto Šaľa za stavebný
úrad, ktorý vykoná územné konanie a vydá územné rozhodnutie pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“.

Mesto Šaľa, ako príslušný stavebný úrad vydalo územné rozhodnutie pod číslom 4043/2010-3 dňa 26.01.2011, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2011, neskôr ten istý stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým predĺžil platnosť
vydaného územného rozhodnutia, naposledy v roku 2016 pod číslom 04845/2016/SU/04293 zo dňa 28.11.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018
nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2018.

Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad vydalo podľa ustanovenia §33, §117 ods. 1 a §119 ods. 1
stavebného zákona po preskúmaní žiadosti stavebníka podľa § 140b stavebného zákona a v zmysle ustanovenia
§16 ods. 1, ods. 5 a 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (zákon o pozemných komunikáciách)
záväzné stanovisko a udelilo zmysle ustanovenia §120 špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu v Nitre,
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlas pre vydanie stavebného povolenia stavby: „Cesta I/75
Šaľa-obchvat“, pod číslom 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21.11.2018.

K predmetnej stavbe bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstvom životného prostredia SR č. 756/07-3.4/
ml zo dňa 27.07.2007 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ďalej bolo vydané Ministerstvom životného
prostredia SR rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní číslo 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, právoplatné
dňa 15.02.2018 v ktorom je uvedené, že navrhovaná činnosť „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov za podmienok uvedených v samotnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania.
Ministerstvo životného prostredia SR vydalo dňa 23.06.2021 pod číslom 40/2021-1.7/ac 33921/2021 záväzné
stanovisko, v ktorom je okrem iného uvedené, že možno konštatovať, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny,
ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa
§ 18 zákona o posudzovaní.

Termín ukončenia stavby: 31.12.2025

Na uskutočnenie stavby: „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ od km 0,000 do km 3,000 sa určujú podmienky:

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa predloženej a tunajším stavebným úradom overenej projektovej dokumentácie,
ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou.
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3. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§52 zákona číslo
71/1967 Zb. o správnom konaní). Stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti
stavebného povolenia.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky; výber zhotoviteľa sa uskutoční verejnou súťažou v zmysle zákona NR SR
č. 24 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Meno zhotoviteľa stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do
15 dní od podpísania zmluvy s vybranými uchádzačmi.
5. Stavebno – technický dozor investora bude vykonávať firma, ktorej výber sa uskutoční verejnou súťažou v zmysle
zákona NR SR č. 24 /2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Meno stavebno – technického dozoru investora stavebník
oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od podpísania zmluvy s vybranými uchádzačmi.
6. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť.
7. V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby je stavebník povinný požiadať tunajší stavebný úrad pred uplynutím
platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby.
8. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín zahájenia stavebných prác.
9. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany
akosti povrchových a podzemných vôd.
11. Počas realizácie stavby dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce.
12. Stavebné materiály použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností. Overenie
vlastností výrobkov je nutné preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby.
13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a
zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
14. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je
povinný stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie
osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
15. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní a
všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný a montážny denník,
v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.
16. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
17. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzom majetku, ktoré spôsobí počas realizácie stavby,
podľa platných právnych predpisov.
18. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť tabuľou s týmito údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie zhotoviteľa stavby,
d) označenie stavebného dozoru stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil,
f) termín začatia a ukončenia stavby,
g) meno zodpovedného stavbyvedúceho
19. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia a
dopravných zariadení v zmysle vydaných povolení.
20. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania požiadať OÚ Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie musí byť súpis všetkých
drobných zmien stavby, ktoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, súpis vydaných dokladov o
výsledkoch predpísaných skúšok, geometrický plán zrealizovanej stavby a musí byť stručne zdokladované splnenie
podmienok stavebného povolenia.
21. Ku konaniu o uvedení stavby do užívania je stavebník ďalej povinný pripraviť všetky doklady (zápis o odovzdaní
a prevzatí stavby, certifikáty, plán skutočného vyhotovenia stavby a dokladovať splnenie podmienok dotknutých
orgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných vedení inžinierskych sietí).
22. Stavebník je povinný pri výrube cestnej zelene rešpektovať podmienky určené v samotnom rozhodnutí o výrube
drevín.

Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a
dotknutých orgánov:
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Ministerstvo životného prostredia SR, rozhodnutie č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018. právoplatné zo dňa
15.02.2018:
Navrhovaná činnosť uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Cesta I/75 Šaľa-obchvat“ sa
nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok:
1. Nezasahovať počas výstavby do chráneného územia PP Trnovecké mŕtve rameno.
2. Dôsledne dodržiavať zmierňujúce opatrenia týkajúce sa CHVU Kráľová, ktoré sú uvedené v oznámení o zmene
navrhovanej činnosti v bode IV.8.
3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vypracovať inventarizáciu drevín v jednotlivých katastrálnych
územiach , ktorá bude obsahovať špecifikáciu dreviny, druh, počet, zdravotný stav a obvod kmeňa.
4. Pred realizáciou predložiť výkresy navrhovaných detailov križovania vodohospodárskych objektov, tokov a
odvodňovacích kanálov správcovi vodných tokov, SVP, š.p.
5. Rešpektovať požiadavky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vyplývajúce zo stanoviska č.
ÚCLaSMŠ-44-543/2017.

Krajský stavebný úrad v Nitre, určenie stavebného úradu č. KSUNR-2009-1079-002 zo dňa 18.11.2009:
Krajský stavebný úrad v Nitre, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §118 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na základe
žiadosti č. 42012/6150/2009 zo dňa 9.11.2009 o určenie stavebného úradu v súlade s ustanovením §119 ods. 1
stavebného zákona určuje Mesto Šaľa za stavebný úrad, ktorý vykoná územné konanie a vydá územné rozhodnutie
pre stavbu „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“.

Obec Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom, v katastrálnom území ktorých bude stavba
umiestnená, budú v územnom konaní dotknutými orgánmi.

Mesto Šaľa, stanovisko č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21.11.2018:
V stavebnom konaní bude stavba povolená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného
Mestom Šaľa, ako príslušným a určeným stavebným úradom pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, ktoré sa
stalo právoplatným a vykonateľným dňa 03.03.2011 a v súlade s podmienkami rozhodnutia o zmene územného
rozhodnutia vydaného pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.06.2018, , ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným
dňa 08.10.2018.
Pri vydávaní stavebného povolenia je potrebné postupovať v súlade s § 58 až § 70 stavebného zákona, v súčinnosti
s osobitnými právnymi predpismi, platnými pre špeciálne stavebné úrady.

Obec Kráľová nad Váhom, záväzné stanovisko zn.1368/2018 zo dňa 18.09.2018:
Obec Kráľová nad Váhom k vydaniu stavebného povolenia stavby: „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“ dáva nasledovné
stanovisko:
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za predpokladu, že v rámci stavby budú realizované,
resp. počas stavby dodržané všetky prijaté opatrenia na zmiernenie negatívneho dopadu stavby na životné prostredie,
na zdravie obyvateľov ako i na CHVU Kráľová a potravinových biotopov.

Obec Dlhá nad Váhom, stanovisko k vydaniu stavebného povolenia č. 338/2018-002/Ga zo dňa 2. 10. 2018 – súhlas
bez pripomienok

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2019/005971-2 zo dňa 25. 7.
2019:
Nemá pripomienky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor – súhlasné záväzné stanovisko k práci v ochrannom pásme lesa č.
OU-SA-PLO-2020/007477-2 zo dňa 12.11.2020 za podmienok:
1. Hore uvedená stavba „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“ bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou
dokumentáciou.
2. Zriadením objektu stavby nedôjde k zásahom do lesných pozemkov v správe Lesov SR, š.p. Odštepný závod
Topoľčianky, Lesná správa Nitra so sídlom v Trnovci nad Váhom.
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3. Zakazuje sa na priľahlom lesnom pozemku vykonávať činnosti v rozpore so zákonom o lesoch ako skládkovať
odpad, stavebný materiál, parkovať mechanizmy a vozidlá, narúšať protipožiarnu a proti kalamitnú prístupnosť a
pod.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia
kraja , rozhodnutie č. OU-NR-OSZP2-2019/009116 zo dňa 22.07.2019:
-Navrhovaná činnosť „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného
zákona a preto nie je potrebné posúdenie podľa ustanovenia § 16a ods. 14 vodného zákona.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – povolenie na osobitné užívanie vôd č. OU-SA-OSZP-2020/003920-4-
Žiš. zo dňa 04.06.2020:
Podmienky povolenia:
1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t.j. Slovenskú správu ciest, so sídlom Miletičova 19, 820 05
Bratislava 25, IČO: 00 003 328
2. Povolenie platí: počas doby užívania stavby „Cesta I/75 Šaľa – Obchvat“ od km 0,000 do km 3,000.
4. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo návrh po vykonaní podľa
§ 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
5. Ak orgán štátnej vodnej správy neustanoví inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na osobitné užívanie
vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa, prípadne
užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané.
Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo
prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené povolenie na osobitné užívanie vôd a to do dvoch mesiacov od
jeho uskutočnenia, v súlade s ust. §22 ods. 1 zákona o vodách.
6. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť
užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
7. stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 3024/2020/2, CZ
10186/210/2020 zo dňa 08.04.2020: súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie podľa § 28.1 zákona o vodách a § 140b stavebného zákona
č. OU-SA-OSZP -2018/003739-2 zo dňa 10. 4. 2018 a OU-SA-OSZP-2019/0006827-2 zo dňa 22.8.2019:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženou projektovou dokumentáciou súhlas za nasledovných
podmienok:
- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Pri výkopových prácach dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma ochrany
sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 1,5 m pri
verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii
nad 500 mm.)
- Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný správny orgán (tunajší úrad) o vydanie súhlasu
podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k uskutočneniu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a to
na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a stavby vo vzdialenosti do 23 m od
vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia
dolného Váhu so sídlom Dolná 16, 927 01 Šaľa.
- Zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracúva povodňový plán zabezpečovacích prác podľa
§ 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
- Vypracovaný a správcom povodia (SvP, š.p., OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác
(PPZP) je potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany
pred povodňami. Až po tomto schválení (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia odsúhlasujúceho PPZP) možno
začať stavebné práce.
- Povodňový plán zabezpečovacích prác vypracúva podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 7/2010 Z. z. o povodniach
v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a
postup ich schvaľovania vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom
toku alebo v inundačnom území.
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- Vypracovaný a správcom povodia (SvP, š.p., OZ Piešťany) odsúhlasený povodňový plán zabezpečovacích prác je
potrebné dať schváliť na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany pred povodňami
a riadiť sa ním odo dňa, kedy bude stavba kolaudačným rozhodnutím uvedená do užívania.
- Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) orgány št. správy pre
pozemné komunikácie povoľujú aj stavby, ktoré sú podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodnými stavbami a
sú súčasťou komunikácie (pr. vsakovacie studne pre odvádzanie dažďových vôd) ako aj podmienené investície
(preloženie vodovodného potrubia, úprava tlakovej kanalizácie, úprava ZP, úprava odvodnenia...).
- Podľa § 21 vodného zákona orgán štátnej vodnej správy vydá povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré súvisí s
vodnou stavbou povoľovanou špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie podľa § 16 ods. 6 cestného
zákona (vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd)
- Súčinnosť spoločného konania, t.j. stavebného a vodoprávneho bude v tom, že špeciálny stavebný úrad pre pozemné
komunikácie môže vydať stavebné povolenie na vodné stavby, ktoré sú súčasťou pozemnej komunikácie alebo sú
podmienenými investíciami, až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na osobitné užívanie vôd.
- Ďalší stupeň požadujeme predložiť na posúdenie.
Ku žiadosti na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona je potrebné priložiť hydrogeologický
posudok

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – súhlas podľa § 27ods. 1, písm. a), b) zákona o vodách OU-SA-
OSZP-2019/0006830-2 zo dňa 23.8.2019:
Súhlas sa udeľuje za nasledovných podmienok:
- Počas uskutočnenia stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona a ustanovenia zákona č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Je potrebné rešpektovať ochranné pásma vodných tokov a ochranných hrádzí. Pri stavebných prácach v blízkosti
týchto objektov je potrebné postupovať tak, aby neprišlo k ich poškodeniu. - Zaobchádzanie so znečisťujúcimi
látkami počas výstavby stavby musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky 200/2018 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a
o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- Pri zaobchádzaní s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi
látkami v množstve väčšom ako 1 m3 alebo zaobchádzaní s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve
väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3 je stavebník
povinný:
a) vypracovať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do
životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a predložiť ho na schválenie SIŽP - IOV Nitra
a oboznámiť s ním zamestnancov,
b) vybaviť pracovisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich
látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou.
- Stavba si vyžaduje preložky jestvujúcich sietí: závlahy a odvodnenia 6 objektov, vodovody 8 objektov, kanalizácie
5 objektov. Pri výkopových prácach dbať na ochranné pásma verejných vodovodov a verejných kanalizácií. (Pásma
ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:
1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm a 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii nad 500 mm.)
- Splniť podmienky dotknutých orgánov uvedených vo vyjadreniach a stanoviskách

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SA-OSZP-2019/006566-2 zo dňa 12.08.2019:
1. Vsakovacie studne na odvádzanie dažďových vôd zabezpečiť poklopmi proti vpádu drobných živočíchov.
2. Komunikácie a stavebné objekty techniky zabezpečiť spôsobom, aby objekty nepôsobili pascovým efektom z
dôvodu predchádzania zbytočným úhynom živočíchov.
3. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných stavebných
objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska,
resp. objektu.
4. Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej organizácii
ochrany prírody ŠOP SR, Správca CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda (tel.
031/551 62 29).
5. Na dopravných komunikáciách počas ich prevádzky z dôvodu migrácie obojživelníkov k liahniskám, požadujeme,
aby boli takého situácie riešené dočasnými ochrannými zábranami inštalovanými pozdĺž komunikácií a zabezpečený
bezpečný transfer týchto živočíchov do lokalít, kam smeruje ich migrácia alebo do blízkeho okolia.
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Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006314-2-Or zo dňa 23. 8.2019 z
hľadiska odpadového hospodárstva k vydaniu stavebného povolenia:
súhlas s upozornením na ustanovenia zákona o odpadoch.

Ministerstvo obrany, Sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania Bratislava, č.
SEKRO-74-70/2018-OdVOSaOP zo dňa 07.09.2018:
Nakoľko predmetom konania bola zmena navrhovanej činnosti, bola predmetná činnosť opätovne posúdená
odbornými zložkami rezortu obrany. Na základe stanovísk odborných rezortných zložiek vydalo MO SR stanovisko
k zmene navrhovanej činnosti „Cesta I/75 Šaľa obchvat“ pod č. ÚCLaSMŠ-44-543/2017. V uvedenom stanovisku
MO SR konštatuje, že z hľadiska vplyvov na životné prostredie nemá k navrhovanej činnosti žiadne pripomienky,
pri posudzovaní predmetnej stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov, avšak MO SR požadovalo dodržanie nasledujúcich podmienok:
- pri ďalšom posudzovaní a po rozhodnutí o variante požadujeme vybudovanie SOZ na moste križujúcom rieku Váh,
- zachovať v blízkosti plánovanej výstavby na cestnom a železničnom moste umiestnené prvky obrannej
infraštruktúry. V rámci realizácie stavby, Vás žiadame do uvedených prvkov nezasahovať.
Na základe uvedených skutočností MO SR naďalej trvá na požiadavke vybudovať SOZ na moste križujúcom rieku
Váh a nezasahovanie na cestnom a železničnom moste do prvkov obrannej infraštruktúry.

Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku, č. ASM-41-1467/2020 zo dňa
18.06.2020:
Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii navrhovanej stavby žiadame zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť):
- komunikácie I/75 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m alebo zabezpečením obchádzkovej trasy v
zasiahnutom úseku tejto komunikácie.
- Minimálne jednej železničnej koľaji železničnej trate č. 120 (Bratislava hl.st. – Szob HU) v zasiahnutom úseku
stavby alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí.
- V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 7 a §
24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10, ods.6 písmeno b).
- Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť priamo na Národné centrum
vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopravy, stanovisko č. 06820/2019/SVD/10735 zo dňa
05.02.2019 k technickému riešeniu mosta SO 202-00 Most na ceste I/75 nad Váhom v km 1,795:
1. K otázke možnej polohovej kolízie mostu a návrhu definitívnej polohy trasy plavebnej dráhy vodnej cesty rieky
Váh v úseku Váhu dotknutom križovaním uvádzame, že nemáme námietky proti lokalizácii mostu v navrhnutom
profile rieky Váh.
Podľa výsledkov výskumu „Plavebná dráha a dynamický režim plavebných prietokov na Váhu – výskum“ (STU
Bratislava pre MD SR, Bratislava, 2016) je navrhovaná definitívna poloha plavebnej dráhy v dotknutom úseku Váhu
umiestnená v terajšom koryte rieky. Z hľadiska lokalizácie mostu nedochádza k narušeniu záujmov vodnej dopravy.
2. K otázke umiestnenia a veľkosti „preplavného“ profilu mostného pola nemáme námietky voči navrhnutým
parametrom a umiestneniu „preplavného“ profilu mostného pola za predpokladu dodržania podmienok:
-šírka „preplavného“ profilu mostného pola (nad riekou Váh) nebude menšia ako 50 m,
-do dokumentácie (Prehľadný výkres – pozdĺžny rez, pôdorys č. 202-00) bude doplnená aj kóta šírky vyznačeného
„preplavného“ profilu dominantného mostného pola, pričom bude táto hodnota doplnená aj do technickej správy.
Vodný tok Váh je podľa § 2 písm. b) zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 338/2000 Z.z.“) vnútrozemskou vodnou cestou. Podľa §
3 ods. 2 písm. c) vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a
ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest je Váh v dotknutom úseku
sledovanou vodnou cestou triedy V1a. Podľa § 4 ods. 4 písm. d) vyhláška č. 22/2001 Z.z. je minimálna podjazdová
výška mostu na danej triede vodnej cesty min. 7 m nad najvyššou plavebnou hladinou, pričom podľa § 5 vyhlášky
č. 22/2001 Z.z. musí byť šírka plavebnej dráhy pod mostom široká minimálne 50 m. Z predloženého výkresu
(Prehľadný výkres – pozdĺžny rez, pôdorys č. 202-00) nie je šírka „preplavného“ profilu jednoznačne stanovená.
3. K otázke maximálnej plavebnej hladiny nemáme námietky proti určeniu hodnoty kóty max. plavebnej hladiny
v profile mosta na úrovni 115,75 m.n.m Bpv. Je určená s dostatočnou rezervou vzhľadom na výsledky výskumu
„Plavebná dráha a dynamický režim plavebných prietokov na Váhu – výskum“ (STU Bratislava pre MD SR,
Bratislava, 2016).
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4. K umiestneniu a založeniu pilierov upozorňujeme investora, že pri prácach na definitívnej plavebnej dráhe dôjde k
prehlbovaniu koryta, čo môže spôsobiť kolíziu okraja a dna plavebnej dráhy s pätkami pilierov umiestnenými blízko
k okraju plavebnej dráhy. V 2. Etrape splavenia Vážskej vodnej cesty sa počíta s hĺbkou 3,8 m pri min. plavebnej
hladine, ktorou je v tomto úseku min. vzdutá hladina Vodným dielom Selice. V prípade hĺbky v plavebnej dráhe 3,8
m a min. vzdutej hladine na kóte 110 m.n.m, čo je cca v úrovni spodného obrysu základových pätiek.
5. Podľa podľa § 4 ods. 8 zákona č. 338/2000 Z.z. akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ju
križujú, možno povoliť len na základe záväzného stanoviska ministerstva. Tieto stavby možno uskutočniť len
tak, aby nezhoršovali podmienky na prevádzku plavidiel. Vlastník tejto stavby je povinný ju označiť signálnymi
znakmi a zabezpečiť ich údržbu. Na základe uvedeného je potrebné most označiť signálnymi znakmi podľa
Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách ( ďalej len „CEVNI“). Do projektovej
dokumentácie stavby pre stavebné povolenie je potrebné dopracovať a následne predložiť na schválenie označenie
mosta signálnymi znakmi podľa CEVNI nasledovne:
- doporučujúci signálny znak D.2a – doporučenie držať sa vo vyznačenom priestore (pri plavbe otvormi mostov
a cez hate) – osadiť medzi piliermi 5 a 6 mosta na mostovku v poprúdnom aj protiprúdnom smere, v dostatočnej
vzdialenosti od vnútornej hrany pilierov ( pri zachovaní požadovanej šírky plavebnej dráhy); v noci musia byť tieto
signálne znaky osvetlené, alebo doplnené signálnymi znakmi D.2b (zelené svetlo).
- doporučujúci signálny znak D.1a – doporučený priechod v obidvoch smeroch, osadiť medzi piliermi 5 a 6 mosta
na mostovku do stredu otvoru mosta vymedzeného signálnymi znakmi D.2a, v poprúdnom aj protiprúdnom smere;
v noci musí byť tento signálny znak osvetlený, alebo doplnený signálnym znakom D.1b (žlté svetlo).
Signálne znaky a ich rozmery sú v prílohe.
6. Ďalej upozorňujeme, že podľa § 4 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z.z. činnosť na vodnej ceste alebo v jej ochrannom
pásme, ktorá by mohla ovplyvniť plynulosť plavby, spôsobiť dočasné alebo trvalé obmedzenie plavebnej prevádzky
alebo prerušenie plavebnej dráhy, možno vykonávať len po predchádzajúcom súhlase Dopravného úradu. Po udelení
tohto súhlasu Dopravný úrad uloží opatrenie na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, č. HZP/A/2018/01065 zo dňa 04.04.2018:
Z predikácie hluku z pozemnej cestnej dopravy po navrhovanej komunikácií vyplýva potreba realizácie
protihlukových opatrení – vybudovanie protihlukových stien (PHS) chrániacich pred hlukom časti chránených
území, nachádzajúcich sa v blízkosti trasy novej komunikácie, čím sa znížia hladiny hluku z dopravy v obytných a
chránených častiach priľahlého územia pod stanovené prípustné limity.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 25.09.2018:
Oznamujeme Vám, že naďalej platí naše vyjadrenie zo dňa 02.04.2013 pod značkou CZ 29268/2013.

Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 02.04.2013:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., s umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme s
podmienkou:
- Plánovanú úpravu jestvujúceho distribučného zariadenia žiadame riešiť v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o
energetike. Pre riešenie úpravy VN vzdušného vedenia v kolízii so stavbou žiadame uzatvoriť „Zmluvu o vykonaní
preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia“ medzi žiadateľom a Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako
vlastníkom zariadení.

Technická inšpekcia, a s., odborné stanovisko č. 3409/1/2018 - 1 k dokumentácii vyhradeného technického
zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z zo dňa 05.11.2018:
601-00 Preložka 22 kV VN I. č. 360/418 v km 0,854
- Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.
- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok
podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške.

Technická inšpekcia, a s., odborné stanovisko č. 3409/1/2018 - 2 k dokumentácii vyhradeného technického
zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z zo dňa 05.11.2018:
602-00 Preložka 22 kV VN I. č. 431/322 v km 0,865
- Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.
- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok
podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
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- Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške.

Technická inšpekcia, a s., odborné stanovisko č. 3409/1/2018 - 3 k dokumentácii vyhradeného technického
zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z zo dňa 05.11.2018:
603-00 Preložka 22 kV VN I. č. 442/449 v km 0,876
- Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami.
- Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok
podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a s., Nitra vyjadrenie č. 72996/2018/93 zo dňa 03.09.2018:
501-00 s navrhovaným riešením SO 501-00 súhlasíme bez pripomienok.
502-00 do technickej správy a výkresovej časti žiadame doplniť podjazd na zdvíhacie zariadenie a informácie o
vodotesnosti vstupu do chráničky, tak ako to je pri objekte 503-00.
K stavebnému riešeniu chráničky nemáme pripomienky, taktiež k návrhu podkladov riešenia KO.
503-00 s navrhovaným riešením SO 503-00 súhlasíme bez pripomienok
V spolupráci s našou akciovou spoločnosťou je potrebné na navrhovanú stavbu, uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene
a urobiť vklad do katastra nehnuteľností (t.j. zapísať predmetné vodovodné potrubie ako vecné bremeno do katastra
nehnuteľností a uzavrieť s našou a.s. zmluvu o zriadení vecného bremena).
- V zmluve o vecnom bremene je nevyhnutné sa zaviazať, že v prípade poruchy bude pracovníkom prevádzkovateľa
vodovodu umožnený vstup na pozemok (na čas nevyhnutne potrebný na opravu poškodeného úseku potrubia).
Žiadosť o vypracovanie predmetnej zmluvy, spolu s geometrickým plánom, treba predložiť na právny útvar správy
spoločnosti našej a.s.
- Časový harmonogram priebehu prác na ostrých prepojoch žiadame prerokovať s našimi pracovníkmi kvôli
zabezpečeniu plynulej dodávky vody našim odberateľom.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné diaľkové vodovodné potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia
pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Ing. Jana Mudráková, kontakt
0903 713 918).
- Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne
7 m na obe strany od okraja potrubia.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. z §19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, stavby,
umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé
porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.
- Ochranné pásmo vodovodu musí byť kedykoľvek prístupné kvôli údržbe, možným prácam na našom potrubí a na
ochranu Vášho majetku pred poškodením.
- Práce na ostrých prepojoch žiadame realizovať za účasti našich pracovníkov.
- Pri strete záujmov v rámci realizácii stavby žiadame rešpektovať naše objekty, zariadenia a smerové značenia.
- Počas stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našim vodovodným
potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné
navrhnúť ochranu vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím.
- Po ukončení uvedenej stavby žiadame o poskytnutie porealizačného geodetického zamerania stavby podľa
požiadaviek nášho útvaru technickej evidencie majetku - Mgr. Budaiová.

Slovenský vodohospodársky podnik, č. CS SVP OZ PN 7242/2018/6, CZ 31568/210/2018 zo dňa 10.10.2018:
1. Komunikácia na VS Kráľová
S pripojením miestnej prístupovej cesty, v správe našej organizácie na „Cestu I/75 Šaľa – obchvat“, ktoré je riešené
formou kruhového objazdu súhlasíme.
2. Križovanie Odľahčovacieho odpadu Derňa do Váhu (211-00 Most na poľnej ceste nad kanálom
S navrhnutým technickým riešením križovania prístupovej cesty z obce Kráľová nad Váhom s korytom
Odľahčovacieho odpadu Derňa do Váhu v km 0,215 kanála, ktoré je riešené monolitickým mostom súhlasíme. Nosné
konštrukcie premostenia sú navrhnuté až do svahu bermy odpadu. Z telesa prístupovej cesty sú taktiež navrhnuté
4 prístupové zjazdy na bermy kanála pre zabezpečenie prístupu mechanizmov na vykonanie periodickej údržby
svahov odpadu. S výškovým a šírkovým (5,0 m na obe strany) umiestnením opevnenia dna koryta pod premostením,
ktoré je navrhnuté z lomového kameňa do betónu na kóte 112,050 m n. m. taktiež súhlasíme.
3. Križovanie telesa PSOH Váhu
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S návrhom križovania telesa PSOH Váhu v km 61,700 vodnej správy, kde pilier mostovej konštrukcie č. 2 bude
umiestnený vo vzdialenosti 11,04 m od vzdušnej päty vodnej stavby a pilier č. 3 vo vzdialenosti 10,45 m od návodnej
päty vodohospodárskeho diela súhlasíme. S navrhnutou podjazdnou výškou prístupovej cesty (5,10 m) na vzdušnej
strane PSOH Váhu taktiež súhlasíme.
4. Preložka vodovodnej prípojky na VS Kráľová
Technické riešenie preložky vodovodnej prípojky na VS Kráľová bolo odsúhlasené našou organizáciou listom č.
CS SVP OZ PN 6481/2018/4 CZ 29 885/2018 zo dňa 14.09.2018. Nami odsúhlasenú dokumentáciu k objektu „504
– 00 Úprava vodovodnej prípojky VD Kráľová v km 1,500“ požadujeme založiť do projektu stavebnej akcie k
stavebnému konaniu.
5. Preložka podzemných telefónnych vedení (651-00 Preložka MK-VET v km 1,52 cesty I/75)
S navrhnutým technickým riešením prekládky podzemných telefónnych vedení, ktoré budú realizované v rámci
danej stavby súhlasíme. Spätný zásyp rýh v telese PSOH Váhu požadujeme realizovať zhutnením zemitého materiálu
na prirodzenú objemovú hmotnosť. Na začiatok výkopových prác, k napojeniu prekládky telefónnych káblov na
existujúce vedenia a k ich zásypu, požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie (p. Makács, 0903 400 726).
K prekládke telefónnych vedení je potrebný súhlas spol. Energotel, a.s. K stavebnému objektu sme sa vyjadrili
samostatným listom CS SVP OZ PN 7242/2018/4 zo dňa 19.09.2018.
6. Križovanie koryta toku Váh (202-00 Most na ceste I/75 na Váhom v km 1,795)
S umiestnením piliera č. 5 na úroveň brehovej línie pravostranného svahu koryta a piliera č. 6 na úroveň
ľavostranného svahu koryta v rkm 61,750 toku súhlasíme. Po osadení piliera č. 5 existujúcu panelovú cestu vedenú
popri vodnom toku požadujeme sprístupniť. Brehové opevnenie svahu koryta toku na pravej a ľavej strane Váhu
žiadame uviesť do pôvodného stavu záhozom z lomového kameňa. Plavebná dráha medzi piliermi č. 5 a č. 6
je navrhnutá v šírke 53,0 m. Výška spodnej hrany premostenia v šírke plavebnej dráhy je 7,0 m nad úrovňou
maximálnej plavebnej hladiny (115,760 m n. m.). S technickými parametrami premostenia koryta toku súhlasíme.
Technické parametre plavebnej dráhy a podjazdnej výšky mosta, podľa technickej správy PD, boli odsúhlasené aj na
Dopravnom úrade, Divízii vnútrozemskej plavby v Bratislave. Písomné stanovisko Dopravného úradu v Bratislave
k premosteniu koryta Váhu požadujeme predložiť na Správu PDV Šaľa.
S umiestnením pilierov č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 13, č. 14, č. 15 a prechodového násypu premostenia
materiálovej jamy (polder v inundácii) do zátopového územia na ľavej strane Váhu súhlasíme.
7. Križovanie telesa ĽSOH Váhu, ĽS materiálovej jamy hrádze a účelovej komunikácie na vzdušnej strane ĽSOH
Váhu (203-00 Most na ceste I/75 v inundácii v km 2,250)
S návrhom križovania materiálovej jamy a telesa ĽSOH Váhu v km 59,700 vodnej stavby pomocou jednopólového
mosta s rozpätím 41,015 m, uloženého na prechodových násypoch, kde výška spodnej hrany premostenia je na kóte
cca 121,80 m n. m. súhlasíme. S návrhom premostenia účelovej komunikácie na vzdušnej strane ĽOH Váhu, ktoré je
riešené umiestnením oceľovej konštrukcie – polkruhu do betónového základu pozdĺž telesa vodnej stavby súhlasíme.
Výška koruny prístupovej cesty pod premostením je na kóte 117,895 m n. m. a spodná hrana premostenia je na
výške 122,710 m n. m. Hore uvedené parametre konštrukcie zabezpečujú nami požadované 4,2 m podjazdnú výšku
pod premostením. S návrhom napojenia predmetnej cesty pomocou príjazdových rámp na korunu vodnej stavby na
obe strany taktiež súhlasíme.
8. Križovanie Vnútorného odpadu č. 1 v km 1,050 kanála
S technickým riešením premostenia obchvatu nad korytom Vnútorného odpadu č. 1 v km 1,050 kanála mostovou
konštrukciou súhlasíme. Opevnenie svahu a dna odpadu, ktoré bude riešené lomovým kameňom hr. 150 mm do
betónového lôžka na kótu projektovaného dna koryta 112,650 m n. m., požadujeme realizovať aj v šírke 5,0 m pod
a nad objemom mosta. Uvedené žiadame do výkresovej časti PD zakresliť a realizačný projekt predložiť na SPDV
Šaľa k odsúhlaseniu.
9. Rekonštrukcia mosta na Vnútornom odpade č. 1 v km 0,485 kanála (214-00 Rekonštrukcia mosta na ceste II/573)
S rozšírením mosta na Vnútornom odpade č. 1 v km 0,485 kanála súhlasíme. Opevnenie dna pod premostením
požadujeme realizovať betónovou dlažbou 50 x 50 cm na kótu projektovaného dna koryta (112,450 m n. m.). Nové
opevnenie svahu a koryta žiadame ukončiť tak, aby s existujúcim opevnením (betónová dlažba 50 x 50 cm) tvorili
jeden celok. Odvedenie vody počas výstavby je riešené presypaním kanála a uložením PVC potrubia do koryta
priemeru 1,0 m a dĺžky 34,5 m. S návrhom odvedenia vody súhlasíme. Po realizácii prác, koryto odvodňovacieho
odpadu žiadame uviesť do pôvodného stavu.
10. Križovanie Spojovacieho odpadu Trnovec – Veča v km cca 1,250 kanála
S technickým riešením premostenia cesty s korytom odvodňovacieho odpadu v km 1,960 kanála, ktoré podľa
sprievodnej správy je riešené pomocou umiestnenia oceľovej konštrukcie – polkruhu na betónové základy na úroveň
brehovej čiary koryta súhlasíme (technické výkresy objektu 213 – 00 predložená PD neobsahuje). Opevnenie svahov
a dna odpadu požadujeme realizovať lomovým kameňom hr. 150 mm do betónového lôžka na kótu projektovaného

OU-NR-OCDPK-2021/022457-0077958/2021



29 / 54

dna kanála, ktoré v predmetnej lokalite je na výške 113,950 m n. m. Opevnenie požadujeme realizovať aj v šírke 5,0
m pod a nad objektom mosta. Pripomienku žiadame zakresliť do výkresovej časti PD a realizačný projekt stavby
predložiť na SPDV Šaľa k odsúhlaseniu.
11. Trvalé zásahy do pozemkov vo vlastníctve SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny
podnik, požadujeme zmluvne doriešiť na Odbore správe majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do
doby kolaudácie predmetnej stavby.
12. Na stavebné práce, vykonávané v inundačnom území Váhu, je potrebné v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a ešte pred jeho schválením OÚ Šaľa, Odborom
starostlivosti o ŽP ho odsúhlasiť na SVP, š. p. OZ Piešťany.
13. Za vzniknuté škody počas stavebných prác a na objektoch premostenia cez koryto Váhu prechodom veľkých
vôd, správca vodného toku nezodpovedá.
14. Zahájenie a ukončenie prác na jednotlivých objektoch stavby žiadame oznámiť na SVP, š. p. OZ Piešťany, Správu
povodia dolného Váhu Šaľa . Po ukončení prác prizvať pracovníkov Správy PDV Šaľa na kolaudáciu stavby, kde im
bude odovzdané geodetické zameranie objektov v súradnicovom systéme pre účely vodohospodárskej evidencie.
Upozorňujeme, že ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu,
ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona). Zriadenie stavby si vyžaduje súhlas
Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 27 ods. písm. a) zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách (vodný zákon).
K vypracovaniu povodňového plánu Vám oznamujeme, že lokalita stavebnej akcie patrí do povodňových úsekov
č. XX a č. XXII správcu daného toku. Na povodňových úsekoch č. XX a XXII sú schválené výšky hladín pre
vyhlasovanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity podľa rozhodujúcej vodomernej stanici v lokalite cestného
mosta v Šali a to:
O = 109,23 m n. m. - výškový systém B.P.V.
I. stupeň PA - 860 m3 - 550 cm - 114,73 m n. m.
II. stupeň PA - 1150 m3 - 650 cm - 115,73 m n. m.
III. stupeň PA - 1600 m3 - 800 cm - 117,23 m n. m.

Na povodňovom úseku č. XX správcu vodného tuku ochranu pred povodňami zabezpečujú:

Makácz Gejza úsek. povodň. technik 031/ 770 2200 – 02 Neded č. d. 467
SVP, š.p. OZ Piešťany, 0903 / 400 726
Správa povodia dolného Váhu Šaľa
Ing. Kürthy Kazimír zást. úsek. povodň. tech. 031/ 770 2200 – 02 Vlčany č. d. 806
SVP, š.p. OZ Piešťany, 0903 / 571 508
Správa povodia dolného Váhu Šaľa
Na povodňovom úseku č. XXII správcu vodného toku ochranu pred povodňami zabezpečujú:
Ing. Hatvani Peter úsek. povodň. tech. 031/ 770 2200 – 02 Matúškovo č. d. 336
SVP, š.p. OZ Piešťany, 0903 / 519 043
Správa povodia dolného Váhu Šaľa
Horváth Dezider zást. úsek. povodň. tech. 031/ 770 2200 – 02 Neded č. d. 681
SVP, š.p. OZ Piešťany, 0903 / 412 185
Správa povodia dolného Váhu Šaľa

Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia dolného Váhu Šaľa, č. CS SVP OZ PN 6481/2018/2 zo dňa
07.08.2018:
- s trasou preložky vodovodu v súbehu so vzdušnou stranou telesa PSOH Váhu súhlasíme,
- pri križovaní telesa násypu chodníka a cestnej komunikácie s vodovodom, ktorý je v súbehu s PSOH Váhu
požadujeme vodovodné potrubie umiestniť do chráničky v celej dĺžke križovania bez prerušenia,
- pred začiatkom križovania ( chodník pred mostom cez Váh ) požadujeme umiestniť kontrolnú šachtu,
- prepracovaný detail preložky vodovodu pod plánovaným obchvatom Šale v súbehu so vzdušnou stranou telesa
PSOH Váhu spolu so zohľadnením vyššie uvedeného požadujeme doručiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa
na odsúhlasenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, Správa povodia dolného Váhu Šaľa, č. CS SVP OZ PN 7242/2018/4, CZ 30
416/2018 zo dňa 19.09.2018:
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S navrhnutým technickým riešením prekládky podzemných telefónnych vedení, ktoré budú realizované v rámci
stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ súhlasíme. Spätný zásyp rýh v telese POH Váhu požadujeme realizovať
zhutnením zemitého materiálu na prirodzenú objemovú hmotnosť. Na začiatok výkopových prác, k napojeniu
prekládky telefónnych káblov na existujúce vedenia a k ich zásypu požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie.
Oznamujeme Vám, že k prekládke telefónnych vedení je potrebný súhlas aj od Energotel, a.s..

Energotel, a.s., č. 2018/ÚPÚ zo dňa 7.11.2018:
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, č. 2904-120/2018 zo dňa 09.08.2018:
- Toto stanovisko bude slúžiť ako podklad k žiadosti o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z PPF
a následné vydanie stavebného povolenia v zmysle ust. § 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení, Zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení a v zmysle ust. § 14
Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona SNR č. 371/1990
o priestupkoch (vodný zákon) v úplnom znení.
- K predmetnej stavbe sme sa vyjadrovali listom č. 2573-2/110/2010 zo dňa 27.10.2010 a listom č. 368-2/110/2013
zo dňa 27.03.2013.
Súhlasíme s návrhom technického riešenia preložiek podzemného rozvodu závlahovej vody v rámci uvedených
vodných stavieb v zmysle preloženého projektu pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa, obchvat“, vypracovanej spoločnosťou
Geoconsult, s.r.o. v mesiaci 11/2012.
S odňatím pôdy z PPF vydaním stavebného povolenia stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“, súhlasíme v zmysle
predloženej projektovej dokumentácie.
Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie a súbeh cestného obchvatu Šaľa so závlahovým potrubím, križovanie s odvodňovacími kanálmi a
križovanie ďalších stavebných objektov so závlahovým potrubím vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961
„Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
- v prípade umiestnenia stavebných dvorov na trasách závlahových vetiev žiadame rešpektovať závlahové potrubie
s ochranným pásmom 5 m od osi na každú stranu
- pred začatím zemných prác požiadať min. 14 dní vopred o vytýčenie trasy závlahového potrubia a odvodňovacích
kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Šaľa – kontaktná osoba Ing. Neštrák, č. t. 0911 501
031
- cestu I/75 v mieste križovania so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi realizovať v zmysle uvedenej
projektovej dokumentácie, č. zákazky 1279/1154
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím a krytými kanálmi vykonať ručne
- prizvať našich pracovníkov po ukončení križovania na prevzatie prác (zápisom v stavebnom denníku)
- v prípade porušenia závlahového potrubia a kanálov v dôsledku uvedenej činnosti, je potrebné ich uviesť do
pôvodného stavu na náklady investora.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania cestného obchvatu Šale a
ostatných podzemných vedení so závlahovými potrubím a odvodňovacími kanálmi (križovanie a súbeh).
- Po realizácii preložiek závlahových potrubí a odvodňovacích kanálov žiadame dokumentáciu skutočného
vyhotovenia a digitálne zameranie skutkového stavu vo formáte .shp, .dxf.
- Na základe spoločného pracovného stretnutia konaného dňa 09.08.2018 v budove Hydromeliorácie, š.p., za
účasti zástupcov spoločností: Slovenská správa ciest, Geoconsult, s.r.o. a Hydromeliorácie, š.p. žiadame predložiť
realizačné projekty objektov, ktoré sú v dotyku s hydromelioračnými zariadeniami v správe Hydromeliorácie, š.p..

Hydromeliorácie, š.p., stanovisko č. 3644-2/120/2020 zo dňa 02.07.2020
- požiadavka na prehodnotenie rozsahu plánovaných investícií závlahových vedení v súvislosti so zmenou situácie
využívania závlah

Hydromeliorácie, š.p., vyjadrenie č. 4433-2/300/2020 zo dňa 6. 8. 2020
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia za podmienky, že závery a odporúčania uvedené v expertíznom posudku
budú zohľadnené v projektovej dokumentácii stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.

Slovak Telekom a.s., Bratislava - vyjadrenie č. 6612111405 zo dňa 22.04.2021
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Realizáciou stavby sa dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/
vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú
prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
-Všeobecné podmienky ochrany SEK
-Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
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1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom
Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí ( alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky ) iba zmluvný partner.
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení ( káble, potrubia ) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30cm skutočného uloženia
vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje )
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti
1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním )
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t.č. 0800123777
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia )

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať
len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, - vyjadrenie VPD: 2221000176 zo dňa 26.05.2021:
Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie:
Zdôvodnenie:
Súhlasíme s priloženou VP “Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ od km 0,000 – do km 3,000, DOK-MTS-DK. Preloženie
káblov musí realizovať výhradný dodávateľ pre ST f. ELEKTROINST Cserepes Ladislav.
Po realizácií prekládky odovzdať ST a.s. dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanú v súlade s
T-326, v nadväznosti na existujúcu dokumentáciu a podklady na základe M-273-41. Vypracovať ochranu na OMK
144 vl smer Duslo položený v r. 2018.
Spresňujúce podmienky:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2.V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
3.Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii telekomunikačných
vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so sieťou, zabezpečiť
prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená
skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia
uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka.
6. Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na telekomunikačné vedenia
v správe Slovak Telekom, a.s. žiadame prizvať prevádzkovateľa/ správcu siete
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
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7. V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení alebo
nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 – 6, je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti vyjadrenia k PD alebo v
prípade zmeny predloženej PD stavebníka.
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/
zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku.
10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne
na dispečing ST a.s. ( tel č. 12129 ) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na
zabezpečenie prevádzky.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
12. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
13.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/
vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
15. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., č. 113/2300/2018 zo dňa 26.09.2018:
1. Stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na majetku podniku, prípadné vzniknuté škody odstráni stavebník na
vlastné náklady.
2. Žiadame predložiť na vyjadrenie každú zmenu predmetnej dokumentácie.
3. Po splnení našich podmienok s predloženým technickým riešením súhlasíme.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p., vyjadrenie č. Z - 007078/2021/2300 zo dňa 02.07.2021: S predloženou
projektovou dokumentáciou súhlasíme pri splnení nasledovných požiadaviek:
1. stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na majetku podniku, prípadné vzniknuté škody odstráni stavebník na
vlastné náklady,
2. žiadame predložiť na vyjadrenie každú zmenu predmetnej dokumentácie,
3. na optické káble použiť markery,
4. požadujeme nahlásiť začiatok a koniec stavby,
5. požadujeme dodržať platné normy uvedené v technickej správe.

Distribúcia SPP, č. TD/PS/0119/2021/Be zo dňa 09.07.2021
Všeobecné podmienky:
- v súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je výlučným vlastníkom
plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ distribučnej siete, spoločnosť SPP – D, alebo osoba
určená spoločnosťou SPP-D ako výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia,
- SPP - D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP – distribúcia Servis, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/
b, 821 09 Bratislava,
- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi
investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel.č. +421 37 242 3703, e-mail : ivan.setnicky@spp-
distribucia.sk, ktorá bude upravovať podmienky vykonania preložky vrátene určenia osoby vykonávajúcej preložku
- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do
prevádzky,
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- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto
potrebu preložky vyvolal,
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a
§ 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 4 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné
pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 20 m na
každú stranu jeho osi,
stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch
dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo
preloženého plynárenského zariadenia.
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako
aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia
príslušným správnym orgánom,
- stavebník je povinný pre realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle
STN 73 6005 a STN 73 3050,
- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP
– D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom
sídle SPP – D www.spp.distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do vrozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009
Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a
Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN
12327, TPP 702 10, TPP 906 01,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel.č. +421 37 242 3705) vstup na stavenisko
a výkon kontroly realizácie činností, taktiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle
uvedených predpisov a noriem.
Technické podmienky:
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu
nízkotlakového ( ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého ( ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého ( ďalej ako „VTL“ ) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na
možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu,
prípadnému poškodeniu,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným
plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D
na základe technologického postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho
obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti
všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nitra,
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy.
Osobitné podmienky:
- ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke plynárenského zariadenia upraví,
ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH PODMIENOK“ a „TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto
stavebníka SPP-D,
- Zmluvný vzťah o spôsobe a forme preložky PZ je potrebné riešiť zmluvou/dohodou o preložke,
- zmluvu/ dohodu o preložke PZ je potrebné vypracovať pred realizáciou preložky a doložiť k technologickému
postupu prepoja prekladaného plynárenského zariadenia,
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- návrh zmluvy/dohody o preložke zo strany SPP – distribúcia, a.s. Vám bude zaslaný na základe Vášho požiadania
– kontaktná osoba p. Ivan Setnický, tel. č. +421372423703, email: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky – stanovisko k vyňatiu pôdy z PPF, LPF a k vydaniu
stavebného povolenia č. SPFS27023/2018-2 zo dňa 23.10.2018:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/75 Šaľa obchvat“ v zmysle predloženej projektovej
dokumentácie.

Krajský pamiatkový úrad Nitra – odborné vyjadrenie č. KPU/NR-208/8566-2/29878/Gro zo dňa 17. 4. 2018:
KPÚ v Nitre vydal k územnému konaniu stavby dňa 27.07.2010 rozhodnutie č. NR-10/1152-4/6536/Pat, v ktorom
boli určené podmienky vykonávania archeologického prieskumu. Na podmienkach v tomto určení trváme a platia
pre všetky stavebné objekty. KPÚ v Nitre v predmetnom rozhodnutí určuje podmienky pre účely vydania územného
rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre, č. NR-10/1152-4/6536/Pat zo dňa 29.07.2010:
1. druh výskumu: archeologický
2. miesto a rozsah vykonávaného výskumu: v rozsahu stavby
3. spôsob vykonávania výskumu: výskum bude vykonávaný v 2 etapách:
I. etapa záchranného výskumu sa uskutoční v predstihu pred začatím stavebných prác v rozsahu stavby
v úsekoch s evidovanými archeologickými náleziskami č. 1 – 11, ktoré sú vyznačené v celkovej
situácii stavby. Pred začatím archeologického výskumu v týchto úsekoch je potrebné pod dohľadom
osoby oprávnenej na vykonávanie výskumov zabezpečiť skrývku ornice a následne začistiť plochu stavby zemným
strojom s plochou svahovacou lyžicou,
- ukončenie I. etapy záchranného archeologického výskumu oznámi oprávnená osoby Krajskému pamiatkovému
úradu v Nitre, ktorý následne na skúmanej ploche uskutoční štátny pamiatkový dohľad,
II. etapa záchranného výskumu sa uskutoční formou vyhľadávania a identifikácie a následnej záchrany a
dokumentácie archeologických situácii a nálezov počas výkopových prác na zvyšných úsekoch stavby, na ktorých
nie sú doteraz evidované archeologické náleziská, ale ich existenciu nie je možné bez vykonania archeologického
výskumu vylúčiť. V týchto úsekoch je potrebné zabezpečiť odhumusovanie plochy stavby pod dohľadom
osoby oprávnenej na vykonávanie výskumov. V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov (doteraz
neevidovaného archeologického náleziska) je potrebné v rozsahu stavby realizovať plošný archeologický výskum,
V prípade, že archeologickým výskumom príde k odkrytiu nehnuteľného archeologického nálezu mimoriadnej
hodnoty, bude nevyhnutné postupovať v zmysle ustanovenia § 127 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku. V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr,
bude každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s Krajským
pamiatkovým úradom v Nitre.
4. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu oprávnenou osobou, o čom
písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad v Nitre
c) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe,
ktorá bude vykonávať archeologický výskum
d) odovzdať bezodplatne podľa § 39 odsek 9 pamiatkového zákona jedno
vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou na
Krajský pamiatkový úrad v Nitre a Archeologický ústav SAV v Nitre,
e) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového
zákona určí Krajský pamiatkový úrad v Nitre v samostatnom rozhodnutí po
ukončení terénnej časti výskumu,
f) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na
vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských
pamiatkových úradoch a Pamiatkovom úrade SR a internetovej adrese
http://www.culture.gov.sk/adresare?gnaz=;qkraj=0;typ=1;nopage=1
5. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:
a. oznámiť začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní na Krajský pamiatkový úrad v Nitre,
b. postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,
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c. vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov z výskumu,
d. nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
e. zvolať záverečnú komisiu za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu v Nitre,
f. spracovať výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náležitosti vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 16/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu,
g. držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v z mysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona, až do prevodu
vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – stanovisko č. NR2-2019/000863-002 zo dňa
22.7.2019 na účely stavebného konania:
K uvedenej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu
s nami schválenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Heizer Optik spol. s r.o., č. VYJ 133/21 pj zo dňa 26.04.2021:
1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, so zapracovanou polohou koridoru OK a zmenami
ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe,
Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
Po zapracovaní polohy koridoru OK od fy. Michlovský (servisný zástupca Orange) do súčasného posudzovaného
projektu bude možné určiť či bude potrebné realizovať dodatočnú ochranu diaľkovej optickej trasy, resp. jej
prekládku, či iné manipulácie.
2. Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác je pre zabezpečenie
bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení
siete spol. FibreNet vytýčiť (objednávka na spol. Heizer Optik, Hraničná 18, p.Pulc/0908948800, e-mail:
udrzba@heizeroptit.sk) a v prípade potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. V
tomto prípade vytýčenie realizuje správca opt. siete spol. ORANGE (nie je nutné dvojité vytýčenie), avšak zápisnicu
“ORANGE“ o vytýčení je potrebné následne zaslať aj spol. FibreNet prevádzka Bratislava (vytycenia@fibrenet.sk),
ako správcovi siete ktorá potvrdí akceptáciu realizovaného vytýčenia!
3. Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri súbehu resp. križovaní
koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu
po odkrytí.
4. Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona,
zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
trasou
- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-30cm
skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s najväčšou
opatrnosťou
- overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vykonané bez nášho vedomia)
- káblové vedenia po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením
- nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením
- zákaz prejazdu nad vytýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým
poškodením
- nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute
- stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov)
- zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou TKZ v ochrannom
pásme
- pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa
a správcu
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800
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- pred spätným zásypom odkrytých káblových vedení je objednávateľ povinný prizvať
- technický dozor prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia
- káblových vedení.
- v prípade poškodenia kábelových vedení okamžite kontaktovať prevádzkovateľa FibreNet
s.r.o. a správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel. č. 031 5504 701.
- kolízne situácie, vytýčenia či prekládky je potrebné riešiť s majiteľom trasy spol. ORANGE
5. Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt na ochranu, alebo
prípadnú prekládku optickej trasy a jej zariadení. Všetky kolízne situácie pri riešení stavebných objektov počas
projekcie, alebo výstavby je potrebné riešiť v tomto prípade v spolupráci s prevádzkovateľom trasy spol. ORANGE
(resp. jeho servisným zástupcom) cez ktorého je potrebné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu so správcom siete
FibreNet prevádzka Bratislava Hraničná 18, resp. s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou FibreNet s.r.o.. Všetky
podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do projektovej dokumentácie stavby poskytne na
základe žiadosti (len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou napr. projektanti členovia
SKA, SKSI atď.) servisný zástupca. Upozorňujeme investora, že odborné práce a merania na OK pri prekládkach
optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet
s.r.o.
6. Pri nutnosti prekládky , či ochrany optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je potrebné uzavrieť zmluvy o
preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom (stavebník/investor) a prevádzkovateľom trasy spol. ORANGE a tiež
prevádzkovateľom trasy spol. FibreNet. Predpokladom je zabezpečenie preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč.
7. Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vrátane spracovania technického riešenia – technologického projektu
(NTR, Projekt, výkaz/výmer súčasť), geodetického zamerania a spracovania tech. dokumentácie OK, bude
realizovaná na náklady investora.
8. Preložená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK, po ukončení prác žiadame
odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej
forme.
9. Preložené trasy a káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej dokumentácie budú spol.
FibreNet prevzaté do správy preberacím konaním.
10. Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov prevádzkovateľa
spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.
11. Toto vyjadrenie bolo konzultované a jeho kópia zaslaná zástupcom prevádzkovateľa siete spol. FibreNet s.r.o.
a jeho originál uložený u správy siete.

Za predpokladu akceptácie a zapracovania vyššie uvedených pripomienok do ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie a dodržania všetkých štandardných ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a
prísl. STN, nemáme ďalšie pripomienky a s vydaním rozhodnutia súhlasíme.

Michlovský spol. s r.o., č. BA-1408 2021 zo dňa 26.04.2021:
- Stavbou dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce
PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej
funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektrických
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení.
- Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a
prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ
Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s.
nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi
PTZ.
Upozorňujeme že:
1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu vyť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
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- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu
PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi)
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ,
upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach
výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú, stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky,
fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:-

O2 Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 22.04.2021:
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej
projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním SP súhlasíme.

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o.- vyjadrenie dňa 14.6.2021:
Na dotknutom mieste stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného
a stavebného povolenia nemáme námietky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SA-OSZP-2019/003433-10 zo dňa 25.04.2019:
1. Výrub drevín je možné vykonať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia a po nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“
2. výrub drevín sa uskutoční najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, najmenej
30 dní pred skončením jeho platnosti je potrebné požiadať o predĺženie súhlasu,
3. žiadateľ doručí na konajúci správny orgán právoplatné stavebné povolenie na stavbu „Cesta I/75 Šaľa - obchvat"
4. výrub drevín a krovitých porastov uskutoční žiadateľ v čase vegetačného pokoja od 01. októbra do 31. marca v
kalendárnom roku, v prípade výrubu vo vegetačnom období je možné výrub vykonať až po vypracovaní odborného
ornitologického posudku, preukazujúceho, že na drevinách určených na výrub nehniezdi chránený druh živočícha
(vtáctvo a pod.) a po jeho doručení na konajúci správny orgán. Posudok musí byt' vypracovaný najmenej 10 dní
pred realizáciou výrubu.
5. v prípade, že sa na drevinách a krovitých porastoch bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné najneskôr
30 dní pred výkonom činnosti (pred výrubom) požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany,
6. žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo pri výrube k poškodeniu ostatných drevín, ktoré nie sú predmetom výrubu,
7. žiadateľ sa pri realizácií výrubu na požiadanie kontrolných orgánov preukáže kópiou tohto právoplatného
rozhodnutia,
8. žiadateľ na svoje náklady zabezpečí výrub drevín, krovitých porastov a odvoz vyťaženej drevnej hmoty,
9. žiadateľ oznámi tunajšiemu úradu termín začatia stavebných prác,
10. žiadateľ požiada a tunajší úrad 7 pracovných dní pred uskutočnením výrubu drevín a krovitých porastov o ich
nezameniteľné označenie.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácii, č. CS 258/2019, CZ 11235/2019
zo dňa 16.04.2019:
K predloženému návrhu projektovej dokumentácie stavby „Cesta 1/75 Šaľa - obchvat" ako celku, ktorý rieši
vybudovanie preložky cesty I/75, nemáme pripomienky. Z hľadiska budúceho vlastníctva a správy sa k návrhu
technického riešenia vyjadrujeme iba k stavebným objektom, ktoré budú po výstavbe odovzdané do vlastníctva
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

SO 102-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 0,400
SO 103-00 Preložka cesty II/573 v km 3,443
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SO 104 02 Vetva B - Úprava II/573
SO 105-00 Preložka cesty III/50811
SO 106-00 Úprava cesty II/562
- s technickým návrhom stavebných objektov súhlasíme, pri ich realizácii žiadame dodržať minimálny pozdĺžny
sklon 0,5% (podľa návrhu DSP) tak aby bolo, zabezpečené dôsledné odvodnenie vozovky,
SO 107-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km 11,340
- pri realizácii žiadame dodržať minimálne pozdĺžne sklony 0,5% (podľa návrhu DSP) tak aby bolo, zabezpečené
dôsledné odvodnenie vozovky cesty III/1369 ako aj celého územia v okolí stavebného objektu,
- priepusty č. prílohy 7.1, 7.2, 7.3 zrealizovať na výtoku s kalovou jamou, v zmysle našej požiadavky z územného
konania,
- vzhľadom na dĺžku priepustu v km 0.077 200 - žiadame na priepuste zriadiť revíznu šachtu,
SO 129-00 Úprava jestvujúcich komunikácií
- obnovu poškodených vozoviek ciest II. a III. triedy staveniskovou dopravou zrealizovať v zmysle dopracovaného
stavebného objektu (február 2019),
- pred zahájením výstavby stavebník vypracuje foto, resp. video pasport aktuálneho stavu predmetných vozoviek
za účelom zistenia ich stavebnotechnického stavu pred a po ukončení výstavby, za účasti vlastníka a správcu ciest
II. a III. triedy,
- na základe monitoringu po realizácii celej stavby sa komisionálne posúdi aktuálny stav za účasti správcu cesty,
vlastníka, zhotoviteľa, investora a projektanta a navrhne sa lokalizácia úsekov a rozsah stavebných prác určených na
opravu poškodených častí vozovky hlavne jej podkladných vrstiev. Následne sa určí rozsah sanácie obrusnej vrstvy
vozovky v potrebnom rozsahu 100% jestvujúcej cesty, 30% ložnej vrstvy vrátane GTX a 30% podkladových vrstiev
tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii SO 129,
- stavebník zabezpečí počas celej výstavby potrebné úpravy vozoviek ciest II. a III. triedy v zmysle § 19 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Všeobecne požiadavky:
- pri všetkých stavebných objektoch požadujeme pracovné škáry na styku nového a starého krytu vozovky vyplniť
epoxidovou zálievkou alebo iným pružným nepriepustným tmelom,
- káble uložiť pod vozovkou v hĺbke 1,5m a pod odvodňovacím zariadením 1,2m,
- realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov ciest,
- stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich
povinností v zmysle § 9 ods.4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodržania
budeme požadovať nápravu škôd.

Stanovisko z hľadiska vlastníckych vzťahov ku kolaudačnému konaniu:
- Pred vydaním stavebného povolenia investor predloží podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na prevod stavebných
objektov do správy a vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho kraja,
- Po realizácii stavebných objektov stavebník protokolárne odovzdá objekty zástupcom budúceho vlastníka a správcu
stavebných objektov. K preberaciemu konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia stavebných objektov,
vrátane atestov a skúšok zabudovaných materiálov, porealizačné zameranie a vypracovaný geometrický plán s
vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych práv v zmysle Technických podmienok TP 0 78 Usporadúvanie
cestnej siete (časť 5 - Stanovenie hraníc majetkovej správy pozemných komunikácií)..
- Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavebných objektov stavebník predloží:
kolaudačné rozhodnutie a protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov vlastníkovi a
správcovi cesty,
- podpísanú zmluvu medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom o bezodplatnom prevode
stavebných objektov a pozemkov pod nimi vrátane geometrického plánu do vlastníctva Nitrianskeho samosprávneho
kraja.

Na základe uvedeného súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“
za podmienky, že vyššie uvedené požiadavky budú zapracované v podmienkach stavebného povolenia
a akceptované pri realizácii stavby.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, č. 145/2019 zo dňa 26.04.2019:
- súhlasí s realizáciou stavby ako i s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu za podmienky že naše
požiadavky budú zapracované v podmienkach stavebného povolenia.
Technické a dopravné riešenie:
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- s preložkou vodovodu SO 514-00 preložka vodovodu v km 0,220 Vetvy B SO 104-00 - úsek 1 - preložka pri
okružnej križovatke SO 104-02 a úseku - preložka pri moste SO 214-00 v zmysle predloženej dokumentácie pre
stavebné povolenie stavby súhlasíme,
- s technickým riešením stavebných objektov 104-00 Prepojenie obchvatu a existujúcej cesty II/573 v km 4,984 a
104-01 Vetva A privádzač súhlasíme,
- počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,
- realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedenej ceste,
- investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania
svojich povinností,
- za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto stanovená
stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja v termíne od 01.12.
do 01.03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť pri cestách II. a III. triedy,
- pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia,
- je potrebné si vyžiadať vyjadrenie od odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja ako vlastníka cesty II/573 v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon),

Preložka vodovodu:
- do spevnenej časti cesty II/573 nepovoľujeme žiadny zásah,
- križovanie cesty II/573 podzemným vedením žiadame realizovať kolmo na os vozovky výlučne technológiou
pretláčania chráničky, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,2 pod niveletou vozovky cesty, štartovaciu
a cieľovú jamu pre pretláčanie chráničky situovať mimo teleso cesty, rozmery štartovacích a montážnych jám
minimalizovať,
- výkopy zabezpečiť proti zosuvu pažením, pričom nesmie byť ohrozená stabilita cestného telesa,
- spätnú úpravu štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách
v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov cesty II/573,

Všeobecné podmienky:
- investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste,
- pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť,
- pri realizácii predložených zámerov je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN,
- realizáciou prác nesmie dôjsť' k poškodeniu konštrukcie vozovky cesty a k narušeniu odtokových pomerov cesty,
prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu,
- v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na priľahlom úseku cesty
II/573 zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor/stavebník,
- v prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť' cestnú
priekopu a odvodnenie do funkčného stavu,
- na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia
stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po dobu trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný
priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude
predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv. Oprava musí
byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného
prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predlžená,
- pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií o vydanie:
- povolenia na prepojenie obchvatu s cestou II/573 v zmysle §3b, ods. 1. zákona 135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov, pokiaľ neboli riešené a zakomponované v územnom rozhodnutí,
- určenia a umiestnenia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste II. triedy,
- po ukončení prác prizvať zamestnanca RSÚC Nitra a.s., Stredisko Nové Zámky ku kontrole prác.
O výsledku kontroly bude vyhotovený písomný záznam,
- investor nám oznámi začiatok realizácie prác minimálne 3 dni vopred, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu a
časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: peter.mrosko@rsucnz.sk

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., č. 1364-01/20/18/GT/OS/R zo dňa 31.07.2018:
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- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia
nedôjde k zmenám ovplyvňujúcich bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov, predpisy,
technické normy tu upravené;
- Zariadenie skupiny A, môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. TÜV SÜD Slovakia
s.r.o. ako oprávnená osoba môže túto skúšku vykonať.

Slovnaft, a.s., stanovisko č. 62360/2019/1276 zo dňa 08.11.2019
K predmetnej stavbe nemáme pripomienky, v oblasti stavebného zámeru podľa prílohy SLOVNAFT, a.s. nevlastní
ani neprevádzkuje žiadne objekty ani inžinierske siete.

Transpetrol, a.s., vyjadrenie zn. 013306/2019 zo dňa 21.10.2019
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme
preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Eustream, a.s., vyjadrenie zo dňa 14.06.2021
Predmetná stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

Poľovnícke združenie Priehrada, Kráľová nad Váhom – stanovisko zo dňa 30.03.2021 k vydaniu stavebného
povolenia:
Oplotenie cestného telesa Obchvatu Šaľa nie je dostatočne dlhé. Keďže migračná trasa zveri križuje budúcu trasu
cestného telesa žiadame obojstranné Oplotenie cesty I/75 Šaľa Obchvat v km 1,0 260-00 uvedeného v bode 3.49
Dokumentácie na stavebné povolenie začať od okružnej križovatky. Podľa koordinačného výkresu KM0.000-1.800,
číslo prílohy C.1.1 má oplotenie začínať až od 0,7 kilometra obchvatu.
Kvôli stavebným prácam, ktoré budú rušiť zver počas výstavby obchvatu žiadame o umiestnenie dočasného
oplotenia obojstranne pozdĺž cesty I/75 od okružnej križovatky až po prvú križovatku do obce Kráľová nad Váhom.
Naše zmeny žiadame zapracovať do projektovej dokumentácie na vykonanie prác a uviesť v podmienkach
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
V priebehu konania vzniesol námietky účastník konania Ing. Arpád Beneš.

- Námietka účastníka stavebného konania Ing. Arpáda Beneša zo dňa 09.07.2021, doručená na tunajší úrad dňa
13.07.2021:

1) Realizáciou stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ budú dotknuté nehnuteľnosti v mojom vlastníctve, resp.
spoluvlastníctve, a to orná pôda v k.ú. Kráľová nad Váhom, susediaca priamo s uvedenou stavbou, ako aj orná
pôda, ktorá bude predmetom dočasného a ročného záberu predmetnej stavby. Z uvedeného dôvodu žiadam pri
realizácii stavby o dôsledné dodržanie projektom, geometrickými plánmi a zmluvami vymedzeného rozsahu územia
dočasného a ročného záberu stavby. V prípade, že bude nutné rozsah dočasného alebo ročného záberu stavby
zmeniť, resp. rozšíriť, žiadam aby bol investor stavby zaviazaný na vykonanie príslušných zmien a doplnenie
nájomných zmlúv, a to ešte pred zahájením užívania zmeneného rozsahu záberu ornej pôdy. Zároveň žiadam, aby
v prípade svojvoľnej zmeny (t. j. bez vedomia a súhlasu dotknutých vlastníkov nehnuteľnosti) rozsahu dočasného
alebo ročného záberu stavby zo strany investora, dodávateľa alebo subdodávateľa, bola takáto svojvoľná zmena
posudzovaná ako porušenie stavebného povolenia a pozastavená stavba do doby vykonania príslušných zmien, resp.
doplnkov v nájomných zmluvách s dotknutými vlastníkmi pozemkov.

2) Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dočasného a ročného záberu stavby je najúrodnejšia orná pôda v k. ú.
Kráľová nad Váhom, žiadam o dôsledné dodržanie všetkých podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP č.
756/07-3.4/ml zo dňa 27.7.2007, Rozhodnutia zisťovacieho konania MŽP SR č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 9.1.2018
a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Uvedené sa týka najmä objektov 801-00-
Dočasná obchádzka v km 0,100 a stavebných dvorov SD-1 a SD-2, ktoré sú navrhnuté na ornej pôde. U týchto
objektov je veľké riziko, že vplyvom výstavby dôjde na nich k degradácii poľnohospodárskej pôdy najmä zhutnením
a kontamináciou. U týchto objektov je nutné vykonať skrývku ornice v zmysle PD a zriadiť dočasné spevnené
plochy, ktoré musia byť zabezpečené proti úniku nebezpečných látok do pôdy a spodnej vody, pretože vplyvom

OU-NR-OCDPK-2021/022457-0077958/2021



42 / 54

prevádzky stavebných strojov a cestnej dopravy hrozí ich kontaminácia, pričom toto riziko nie je možné vylúčiť'
žiadnymi opatreniami. Takáto kontaminácia pôdy a spodnej vody by mala za následok trvalé znehodnotenie pôdy
a teda nemožnosť užívať ju doterajším spôsobom.

Zároveň po ukončení výstavby je nutné vykonať kompletnú spätnú rekultiváciu všetkých, dočasne zabratých
plôch. Pritom je nutné zobrať do úvahy stav týchto pozemkov pred zahájením stavby, t.j. ich bonitovanú pôdno-
ekologickú jednotku, ktorá vyjadruje kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej
pôdy na danom mieste. V prípade, že vplyvom výstavby príde k takej degradácii uvedených pozemkov, ktorá bude
mať za následok obmedzenie, pripadne aj znemožnenie ich ďalšieho použitia na poľnohospodársku produkciu,
čoho dôkazom bude zmena ich bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po výstavbe, žiadam v povolení zaviazať
investora ku kompenzácii prípadnej straty hodnoty dotknutých pozemkov, spôsobených výstavbou.

3) Časť existujúcej cesty I/75 od novonavrhovaného kruhového objazdu v k. ú. Kráľová nad Váhom smerom k
obci v dĺžke cca 200 m. t.j. časť objektu 102-00-Pripojenie existujúcej C.I/75 v km 0,400, má byť v rámci stavby
zrušená. V zmysle technickej správy k projektu: „Pôvodná komunikácia sa zruší a priestor sa zrekultivuje a odovzdá
poľnohospodárom“ (?) Jedná sa o parcely registra C č.: 3067/6, 3067/171, 3067/170, 3067/169, 3067/168, 3067/167,
3067/166, 3067/165, 3067/164, 3067/163, 3067/162 a 3067/161, v súčasnosti vedené ako zastavaná plocha. Tieto
parcely sú však viac ako 40 rokov zabraté existujúcou cestou I/75, pričom pozemky pod touto častou cesty neboli
doteraz zo strany investora/štátu majetkovoprávne vysporiadané. Vyše 40 ročným užívaním uvedených pozemkov na
prevádzkovanie cesty došlo k nenávratnej strate ornej pôdy pod uvedenou častou cesty. Pritom orná pôda predstavuje
neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý má zo strany štátu osobitnú ochranu, zaručenú ústavou SR. Z uvedeného dôvodu
je vrátenie ornej pôdy pôvodným majiteľom, resp. „odovzdanie poľnohospodárom“ (?) po demolácii uvedenej časti
cesty nemožné, pretože realizáciou uvedenej cesty a jej dlhodobým prevádzkovaním došlo k úplnej a neobnoviteľnej
strate ornej pôdy pod cestou. Keďže orná pôda sa nedá vyrobiť ani vytvoriť, žiadnymi opatreniami nie je možná
obnoviť pôvodný stav pozemkov pod cestou. Pritom projekt konkrétne ani nerieši spôsob a rozsah odstránenia
tejto časti cesty a jej rekultiváciu, ale iba jednou vetou konštatuje, že: „Pôvodná komunikácia sa zruší a priestor sa
zrekultivuje a odovzdá poľnohospodárom.“ Akým spôsobom sa má cesta rušiť, rekultivovať' priestor a čo znamená
odovzdanie poľnohospodárom, projekt vôbec nerieši. V časti projektu, 010-00 Demolácie sa o tomto úseku nič
neuvádza, rovnako ako v časti projektu 021-00 Spätná rekultivácia. Argumentácia stavebného úradu, že biologická
rekultivácia bude zahrnutá v dokumentácii na realizáciu stavby je neprijateľná, nakoľko úlohou stavebného konania
je stanoviť podmienky realizácie stavby a odsúhlasiť' realizačný projekt stavby, ktorý však uvedené oblasť konkrétne
nerieši.

Investor zároveň neuvádza skutočnosť, že uvedené parcely patria konkrétnym vlastníkom, a k ich záberu v čase
výstavby cesty došlo bez vedomia a súhlasu ich vlastníkov. Uvedená stavba bola postavená protiprávne, t. j.
bez stavebného povolenia a je užívaná tiež protiprávne, nakoľko cesta nemá vydané kolaudačné rozhodnutie.
Rovnako, ako protiprávne právny predchodca investora v minulosti postavil túto cestu, chce investor protiprávne
v rámci tohto konania uvedenú časť cesty zrušiť. Investor nedisponuje súhlasom vlastníkov pozemkov s búraním
na nich postavenej cesty, nakoľko táto skutočnosť v nájomných zmluvách s majiteľmi nie je uvedená. Investor
protiprávne zabral pred viac ako 40 rokmi ornú pôdu vtedajších vlastníkov, postavil na nej nepovolenú stavbu-
cestu, túto dlhodobo neoprávnene užíval a v súčasnosti ju chce zrušiť-zbúrať, pritom vo vzťahu k vlastníkom
pozemkov sa tvári akoby sa uplynulých 40 rokov s ich pôdou nič nedialo. Na základe uvedeného návrhu by pôvodní
majitelia po výstavbe „dostali naspäť“ svoju pôvodnú pôdu, ktorá je však jej dlhodobým neoprávneným užívaním
zo strany štátu prevádzkovaním cesty úplne znehodnotená. Z uvedených dôvodov žiadam o majetkovoprávne
vysporiadanie uvedených pozemkov formou ich odkúpenia investorom a o poskytnutie primeranej náhrady za ich
nezákonné zabratie, dlhodobé neoprávnené užívanie a za ich znehodnotenie. Navrhované vysporiadanie dlhodobého
nezákonného záberu uvedených pozemkov žiadam vykonať najneskôr do kolaudácie navrhovanej stavby. Zároveň
žiadam, aby vysporiadanie dlhodobého nezákonného záberu uvedených pozemkov bolo podmienkou vydania
rozhodnutia o užívaní stavby.

Špeciálny stavebný úrad námietky účastníka konania zamieta ako nedôvodné.

Žiadateľ je na základe ustanovenia § 4 odst.1 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č.145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od zaplatenia správneho poplatku
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Odôvodnenie
Stavebník Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava (ďalej
„stavebník“), podal dňa 19.05.2021 na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej
„špeciálny stavebný úrad“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 0,000
do km 3,000 v rozsahu stavebných objektov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom,
všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že
svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak, že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny,
sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť úplná.
Podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže
stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby.
Podľa ust. § 61 ods. 3 druhá veta stavebného zákona ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, dokedy
môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.

Špeciálny stavebný úrad kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 19.05.2021 zverejnil listom č. OU-NR-
OCDPK-2021/022457 zo dňa 20.05.2021, spolu s údajmi o sprístupnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania č.
9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 09.01.2018, právoplatné dňa 15.02.2018 a záverečného stanoviska č. 756/07-3.4/ml zo
dňa 27.07.2007 na úradnej tabuli OÚ Nitra, webovom sídle OÚ Nitra, CUET na stránke www.slovensko.sk v časti
úradná tabuľa do právoplatnosti stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podanie stavebníka a v súlade s ustanovením § 61 ods.1, ods.3 a ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
vydal oznámenie o začatí stavebného konania pod číslom OU-NR-OCDPK-2021/022457-002 zo dňa 16.06.2021 s
upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska.
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na
ne v zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona neprihliadne.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.
V rovnakej lehote mali možnosť oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

Ing. Arpád Beneš si ako účastník konania v lehote určenej stavebným úradom uplatnil nasledujúce námietky:

1) Realizáciou stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ budú dotknuté nehnuteľnosti v mojom vlastníctve, resp.
spoluvlastníctve, a to orná pôda v k.ú. Kráľová nad Váhom, susediaca priamo s uvedenou stavbou, ako aj orná
pôda, ktorá bude predmetom dočasného a ročného záberu predmetnej stavby. Z uvedeného dôvodu žiadam pri
realizácii stavby o dôsledné dodržanie projektom, geometrickými plánmi a zmluvami vymedzeného rozsahu územia
dočasného a ročného záberu stavby. V prípade, že bude nutné rozsah dočasného alebo ročného záberu stavby
zmeniť, resp. rozšíriť, žiadam aby bol investor stavby zaviazaný na vykonanie príslušných zmien a doplnenie
nájomných zmlúv, a to ešte pred zahájením užívania zmeneného rozsahu záberu ornej pôdy. Zároveň žiadam, aby
v prípade svojvoľnej zmeny (t. j. bez vedomia a súhlasu dotknutých vlastníkov nehnuteľnosti) rozsahu dočasného
alebo ročného záberu stavby zo strany investora, dodávateľa alebo subdodávateľa, bola takáto svojvoľná zmena
posudzovaná ako porušenie stavebného povolenia a pozastavená stavba do doby vykonania príslušných zmien, resp.
doplnkov v nájomných zmluvách s dotknutými vlastníkmi pozemkov.

Vyjadrenie špeciálneho stavebného úradu:
Požiadavka účastníka konania je riešená v bode 1. záväzných podmienok tohto rozhodnutia, ako aj vo vyjadreniach
dotknutých orgánov a v projektovej dokumentácii. Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu podľa overenej
projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny stavebník nemôže uskutočniť bez
predchádzajúceho súhlasu špeciálneho stavebného úradu.

2) Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom dočasného a ročného záberu stavby je najúrodnejšia orná pôda v k. ú.
Kráľová nad Váhom, žiadam o dôsledné dodržanie všetkých podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP č.
756/07-3.4/ml zo dňa 27.7.2007, Rozhodnutia zisťovacieho konania MŽP SR č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 9.1.2018
a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Uvedené sa týka najmä objektov 801-00-
Dočasná obchádzka v km 0,100 a stavebných dvorov SD-1 a SD-2, ktoré sú navrhnuté na ornej pôde. U týchto
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objektov je veľké riziko, že vplyvom výstavby dôjde na nich k degradácii poľnohospodárskej pôdy najmä zhutnením
a kontamináciou. U týchto objektov je nutné vykonať skrývku ornice v zmysle PD a zriadiť dočasné spevnené
plochy, ktoré musia byť zabezpečené proti úniku nebezpečných látok do pôdy a spodnej vody, pretože vplyvom
prevádzky stavebných strojov a cestnej dopravy hrozí ich kontaminácia, pričom toto riziko nie je možné vylúčiť'
žiadnymi opatreniami. Takáto kontaminácia pôdy a spodnej vody by mala za následok trvalé znehodnotenie pôdy
a teda nemožnosť užívať ju doterajším spôsobom.

Zároveň po ukončení výstavby je nutné vykonať kompletnú spätnú rekultiváciu všetkých, dočasne zabratých
plôch. Pritom je nutné zobrať do úvahy stav týchto pozemkov pred zahájením stavby, t.j. ich bonitovanú pôdno-
ekologickú jednotku, ktorá vyjadruje kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej
pôdy na danom mieste. V prípade, že vplyvom výstavby príde k takej degradácii uvedených pozemkov, ktorá bude
mať za následok obmedzenie, pripadne aj znemožnenie ich ďalšieho použitia na poľnohospodársku produkciu,
čoho dôkazom bude zmena ich bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky po výstavbe, žiadam v povolení zaviazať
investora ku kompenzácii prípadnej straty hodnoty dotknutých pozemkov, spôsobených výstavbou.

Vyjadrenie špeciálneho stavebného úradu:
Stavba obchvatu, ktorého jednou z úloh je vyčlenenie tranzitnej a nákladnej dopravy z intravilánov mesta a obcí,
tým, že vedie mimo zastavanej časti, vyžaduje zábery prevažne poľnohospodárskej pôdy.
Umiestnenie polohy stavebných dvorov a obchádzkovej cesty (SO 801-00) je navrhnuté v súlade s predpokladaným
postupom výstavby tak, aby boli minimalizované prepravné vzdialenosti, aby sa nachádzali v blízkosti hlavných
objektov stavby, pri ktorých predpokladáme hlavný presun materiálov a potrebu plôch pre montáž (konkrétne most
cez Váh) a aby bola zaručená bezpečná prevádzka na ich ploche. Slúžia prevažne pre umiestnenie stavebných
materiálov, konštrukcií a ako montážny priestor.
Stavebník je povinný dodržať pri úprave stavebných dvorov podmienky ich realizácie uvedené v záverečnom
stanovisku MŽP SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.7.2007, t. j. „Stavebné dvory zriaďovať na spevnených plochách so
zabezpečením skladov a mechanizmov proti úniku nebezpečných látok“. Stavebník je povinný uskutočňovať stavbu
v súlade s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí ako aj s príslušnými právnymi predpismi tak, aby nebola
ohrozená kvalita pôdy, povrchových a podzemných vôd.
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj objekt spätnej rekultivácie plôch dočasne odňatých z PPF. Spätná
rekultivácia sa uskutoční po realizácii stavby. Pôda bude navrátená do poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(vlastníkom a užívateľom) za účasti orgánu ochrany PPF OÚ Šaľa, PLO.
Podmienky a požiadavky sú v projektovej dokumentácii zapracované a zhotoviteľ stavby bude ich plnením
zaviazaný.
Požiadavku na kompenzáciu z titulu prípadnej straty hodnoty pozemkov je možné riešiť po ukončení stavby, a to
na základe znaleckého posudku, ktorý zabezpečí vlastník.

3) Časť existujúcej cesty I/75 od novonavrhovaného kruhového objazdu v k. ú. Kráľová nad Váhom smerom k
obci v dĺžke cca 200 m. t.j. časť objektu 102-00-Pripojenie existujúcej C.I/75 v km 0,400, má byť v rámci stavby
zrušená. V zmysle technickej správy k projektu: „Pôvodná komunikácia sa zruší a priestor sa zrekultivuje a odovzdá
poľnohospodárom“ (?) Jedná sa o parcely registra C č.: 3067/6, 3067/171, 3067/170, 3067/169, 3067/168, 3067/167,
3067/166, 3067/165, 3067/164, 3067/163, 3067/162 a 3067/161, v súčasnosti vedené ako zastavaná plocha. Tieto
parcely sú však viac ako 40 rokov zabraté existujúcou cestou I/75, pričom pozemky pod touto častou cesty neboli
doteraz zo strany investora/štátu majetkovoprávne vysporiadané. Vyše 40 ročným užívaním uvedených pozemkov na
prevádzkovanie cesty došlo k nenávratnej strate ornej pôdy pod uvedenou častou cesty. Pritom orná pôda predstavuje
neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý má zo strany štátu osobitnú ochranu, zaručenú ústavou SR. Z uvedeného dôvodu
je vrátenie ornej pôdy pôvodným majiteľom, resp. „odovzdanie poľnohospodárom“ (?) po demolácii uvedenej časti
cesty nemožné, pretože realizáciou uvedenej cesty a jej dlhodobým prevádzkovaním došlo k úplnej a neobnoviteľnej
strate ornej pôdy pod cestou. Keďže orná pôda sa nedá vyrobiť ani vytvoriť, žiadnymi opatreniami nie je možná
obnoviť pôvodný stav pozemkov pod cestou. Pritom projekt konkrétne ani nerieši spôsob a rozsah odstránenia
tejto časti cesty a jej rekultiváciu, ale iba jednou vetou konštatuje, že: „Pôvodná komunikácia sa zruší a priestor sa
zrekultivuje a odovzdá poľnohospodárom.“ Akým spôsobom sa má cesta rušiť, rekultivovať' priestor a čo znamená
odovzdanie poľnohospodárom, projekt vôbec nerieši. V časti projektu, 010-00 Demolácie sa o tomto úseku nič
neuvádza, rovnako ako v časti projektu 021-00 Spätná rekultivácia. Argumentácia stavebného úradu, že biologická
rekultivácia bude zahrnutá v dokumentácii na realizáciu stavby je neprijateľná, nakoľko úlohou stavebného konania
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je stanoviť podmienky realizácie stavby a odsúhlasiť' realizačný projekt stavby, ktorý však uvedené oblasť konkrétne
nerieši.
Investor zároveň neuvádza skutočnosť, že uvedené parcely patria konkrétnym vlastníkom, a k ich záberu v čase
výstavby cesty došlo bez vedomia a súhlasu ich vlastníkov. Uvedená stavba bola postavená protiprávne, t. j.
bez stavebného povolenia a je užívaná tiež protiprávne, nakoľko cesta nemá vydané kolaudačné rozhodnutie.
Rovnako, ako protiprávne právny predchodca investora v minulosti postavil túto cestu, chce investor protiprávne
v rámci tohto konania uvedenú časť cesty zrušiť. Investor nedisponuje súhlasom vlastníkov pozemkov s búraním
na nich postavenej cesty, nakoľko táto skutočnosť v nájomných zmluvách s majiteľmi nie je uvedená. Investor
protiprávne zabral pred viac ako 40 rokmi ornú pôdu vtedajších vlastníkov, postavil na nej nepovolenú stavbu-
cestu, túto dlhodobo neoprávnene užíval a v súčasnosti ju chce zrušiť-zbúrať, pritom vo vzťahu k vlastníkom
pozemkov sa tvári akoby sa uplynulých 40 rokov s ich pôdou nič nedialo. Na základe uvedeného návrhu by pôvodní
majitelia po výstavbe „dostali naspäť“ svoju pôvodnú pôdu, ktorá je však jej dlhodobým neoprávneným užívaním
zo strany štátu prevádzkovaním cesty úplne znehodnotená. Z uvedených dôvodov žiadam o majetkovoprávne
vysporiadanie uvedených pozemkov formou ich odkúpenia investorom a o poskytnutie primeranej náhrady za ich
nezákonné zabratie, dlhodobé neoprávnené užívanie a za ich znehodnotenie. Navrhované vysporiadanie dlhodobého
nezákonného záberu uvedených pozemkov žiadam vykonať najneskôr do kolaudácie navrhovanej stavby. Zároveň
žiadam, aby vysporiadanie dlhodobého nezákonného záberu uvedených pozemkov bolo podmienkou vydania
rozhodnutia o užívaní stavby.

Vyjadrenie špeciálneho stavebného úradu:
Odstránenie opusteného úseku cesty I/75 je súčasťou objektu SO 102-00 Pripojenie existujúcej cesty I/75 v km
0,400, nie objektu SO 010-00 Demolácie. Podmienky pre vykonanie spätnej rekultivácie sú uvedené v prílohe H 1.4
Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF v k. ú. Kráľová nad Váhom, ktorá bola vypracovaná odborne
spôsobilou osobou. Spôsob a podmienky realizácie spätnej rekultivácie bol posúdený, okrem iného, aj orgánom
ochrany poľnohospodárskej pôdy PLO v Šali a podmienky sú uvedené v rozhodnutí o odňatí pôdy z PPF.
Pochybnosti účastníka konania o kvalite odovzdávanej pôdy nesúvisia so spôsobom rekultivácie.
K námietke účastníka konania, v ktorej žiada o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod opusteným úsekom
cesty I/75 špeciálny stavebný úrad uvádza, že táto otázka nie je predmetom tohto konania. V prípade, ak sa účastník
konania cíti ukrátený na svojich právach (neoprávnené užívanie existujúcej cesty I/75 stavebníkom) je oprávnený
obrátiť sa so žalobou na príslušný súd.

Podľa ust. § 140 stavebného zákona ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona
všeobecné predpisy o správnom konaní.
Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a
za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.
Stavebný úrad pri vydaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci a rozhodnutie vydáva
až po predložení všetkých dokladov.
Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi
predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať
predpísané náležitosti. Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho
poriadku.

V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplynuli žiadne
negatívne alebo protichodné závery k zhotoveniu stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať
negatívny vplyv na životné prostredie. Práve naopak, dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a
ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce. Podmienky účastníkov konania boli doriešené tak, ako
je to uvedené vyššie.
Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplynuli zo záväzných stanovísk, stanovísk a vyjadrení zahrnul do podmienok
stavebného povolenia.

Špeciálny stavebný úrad, v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie stavebného
povolenia z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 zákona č. 50/1976 Zb. posúdil stanoviská účastníkov konania a
zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Projektová dokumentácia spĺňa obecné technické požiadavky.
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Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené :
- 3x projektová dokumentácia stavby
- dokumentácia pre majetkovoprávne vysporiadanie a ďalšie doklady :
Geometrický plán č. 36315583-025-2012 zo dňa 23.01.2013, podklad na uzatváranie nájomných zmlúv
Geometrický plán č. 36315583-024-2012 zo dňa 09.04.2013, overený pod. č. 21/2013 dňa 08.08.2013.
Geometrický plán č. 36315583-101-2012 zo dňa 09.04.2013, overený pod. č. 359/2013 dňa 08.08.2013
Geometrický plán č. 36315583-102-2012 zo dňa 09.04.2013, overený pod. č. 360/2013 dňa 08.08.2013
Geometrický plán č. 36315583-111-2012 zo dňa 09.04.2013, overený pod. č. 361/2013 dňa 08.08.2013
Geometrický plán č. 36315583-030-2012 zo dňa 16.10.2012, overený pod. č. 423/2012 dňa 18.01.2013
Geometrický plán č. 36315583-031-2012 zo dňa 13.12.2012, podklad na uzatváranie nájomných zmlúv
Špeciálny stavebný úrad vybral listy vlastníctva:
- Výpis z listu vlastníctva č. 2217 - parcely registra C - katastrálne územie Dlhá nad Váhom
- Výpis z listu vlastníctva č. 3468 - parcely registra C - katastrálne územie Kráľová nad Váhom
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:
- Krajský stavebný úrad Nitra – určenie mesta Šaľa za stavebný úrad pre vydanie ÚR – list č. KSUNR-2009-1079-002
zo dňa 18.11.2009
- Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Šaľa pod č. 4043/2010-3 zo dňa 26.01.2011, právoplatné
03.03.2011, naposledy predĺžené rozhodnutím Mesta Šaľa pod č. 04845/2016/SU/04293 zo dňa 28.11.2016 s
právoplatnosťou zo dňa 28.12.2016
- Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia vydané Mestom Šaľa pod č. 11034/2018/SU/2178 zo dňa 21.6.2018,
právoplatné dňa 8.10.2018
- Záverečné stanovisko MŽP SR č. 756/07-3.4/ml zo dňa 27.7.2007
- Rozhodnutie MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania
vplyvov na ŽP vydané v zisťovacom konaní č. 9074/2017-1.7/dj-R zo dňa 9.1.2018, právoplatné 15. 2. 2018
- Záväzné stanovisko MŽP SR č. 40/2021-1.7/ac 33921/2021 zo dňa 23.06.2021
- Rozhodnutie OÚ Nitra, odbor SOŽ, odd. ŠVS a vybraných zložiek ŽP kraja č- OU-NR-OSZP2-2019/009116 zo
dňa 22.7.2019 – posúdenie navrhovanej činnosti podľa §16, ods.6, písm. b) vodného zákona
- Rozhodnutie OÚ Šaľa, PLO č. OÚ-SA-PLO-2019/002467-2 zo dňa 08.02.2019, právoplatné 11.3.2019 o trvalom
a dočasnom vyňatí pôdy z LPF pre k. ú. Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Šaľa, Trnovec nad Váhom
- Oprava č. OU-SA-PLO-2019/002467-4 zo dňa 29.04.2019 chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-SA-
PLO-2019/002467-2 zo dňa 08.02.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.03.2019
- Okresný úrad v Šali, Pozemkový a lesný odbor – záväzné stanovisko k práci v ochrannom pásme lesa č. OU-SA-
PLO-2020/007477-2 zo dňa 12.11.2020
- Rozhodnutie OÚ Šaľa, PLO o trvalom odňatí pôdy z PPF č. OU-SA-PLO-2019/007460-3 zo dňa 10.10.2019,
právoplatné 22.10.2019 pre katastrálne územie Kráľová nad Váhom
- Rozhodnutie OÚ Šaľa, PLO o dočasnom odňatí pôdy z PPF (3 – ročný záber) č. OU-SA-PLO-2020/000846-5
zo dňa 12.02.2020 právoplatné 13.2.2020 pre katastrálne územie Kráľová nad Váhom a zmena vydaná OU Nitra,
odborom opravných prostriedkov č. OU-NR-OOP6-2020/017644 zo dňa 3.8.2020
- Oprava č. OU-SA-PLO-2020/0008446-5 zo dňa 18.02.2020 chyby v písaní rozhodnutia č. OÚ-SA-
PLO-2020/000846-5 zo dňa12.02.2020, právoplatné 11.3.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.02.2020
- Stanovisko OÚ Šaľa, PLO k záberu pôdy z PPF do 25 m2 č. OU-SA-PLO-2019/007460-2 zo dňa 9. 10.2019 pre
k. ú. Kráľová nad Váhom
- Rozhodnutie - súhlas OÚ Šaľa, OSŽP, OPK na výrub stromov č. OU-SA-OSZP-2019/003433-10 zo dňa 25.4.2019,
právoplatné 13.5.2019
- Rozhodnutie - súhlas OÚ Nitra, OCDaPK na výrub stromov č.OU-NR-OCDPK-2019/033391 zo dňa 03.09.2019,
právoplatné 27.9.2019
- Rozhodnutie - súhlas OÚ Šaľa, OCDaPK na výrub stromov č.OU-SA-OCDPK-2019/005201-R zo dňa 17. 6. 2019,
právoplatné 11.07.2019
- Rozhodnutie - súhlas OÚ Šaľa, OSŽP na výrub stromov č.OU-SA-OSZP-2021/002303-7-Žiš zo dňa 18.05. 2021,
právoplatné 03.06.2021
- Povolenie na osobitné užívanie vôd – OÚ Šaľa, OSŽP č. OU-SA-OSŽP-2020/003920-4-Žiš. zo dňa 04.06.2020,
právoplatné 29.6.2020
- Okresný úrad v Nitre, OCDaPK – určenie trvalého dopravného značenia – č. OU-NR-OCDPK-2019/038885 zo
dňa 28.8.2019
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- Okresný úrad v Nitre, OCDaPK – určenie dočasného - prenosného dopravného značenia – č. OU-NR-
OCDPK-2019/018332 zo dňa 7.5.2019
- Okresný úrad v Šali, OCDaPK – určenie trvalého dopravného značenia – č. OU-SA-OCDPK-2019/006635 zo dňa
18.9.2019
- Mesto Šaľa – súhlas podľa § 120 vydaného v súlade s § 140b stavebného zákona a v zmysle §16, ods.1, ods. 5 a
6 cestného zákona č. 17231/2018/SU/4728 zo dňa 21.11.2018
- Okresný úrad Šaľa, OCDaPK – záväzné stanovisko v zmysle § 140 b stavebného zákona a v zmysle §16, ods.1,
ods. 5 a 6 cestného zákona č. OU-SA-OCDPK/2019/004657-ZS-SK zo dňa 10.5.2019
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie podľa § 28.1 zákona o vodách a § 140b stavebného
zákona č. OU-SA-OSZP -2019/006827-2 zo dňa 22.08.2019
- Obec Kráľová nad Váhom – záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia č. 1368/2018 zo dňa 18. 9. 2018
- Obec Dlhá nad Váhom – záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia č. 338/2018-002/Ga zo dňa 2. 10.
2018
- Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – vyjadrenie k DSP a vydaniu stavebného povolenia č. CS 258/2019, CZ
11235/2019 zo dňa 16. 4. 2019
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie podľa § 27 ods.1, písm. a), b) zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a § 140b stavebného zákona č. OU-SA-OSZP-2019/006830-2 zo dňa 22.08.2019
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, OPK – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006566-2 zo dňa 12 8. 2020
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, odpady – vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/006314-2-Or. zo dňa
22. 8. 2019
- Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku Bratislava -vyjadrenie č.
ASM-41-1467/2020 zo dňa 18.júna 2020
- Ministerstvo obrany SR, sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania- vyjadrenie
č.SEKRO-74-70/2018-OdVOSaOP zo dňa 7. 9. 2018
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – záväzné stanovisko č. HZP/A/2018/01065 zo dňa
4. 4. 2018
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky – vyjadrenie k vyňatiu pôdy z PPF, LPF a vydaniu
stavebného povolenia č. SPFS27023/2018-2 zo dňa 23. 10. 2018
- Krajský pamiatkový úrad Nitra – odborné stanovisko č. KPU/NR-2018/8566-2/29878/Gro zo dňa 17. 04. 2018 a
rozhodnutie č. NR-10/1152-4/6536/Pat zo dňa 29.7.2010
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopravy – stanovisko k technickému riešeniu mosta SO 202-00
Most na cste I/75 nad Váhom – č. 06820/2019/SVD/10735 zo dňa 05.02.2019
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre – stanovisko na účely stavebného povolenia
- Okresný úrad v Šali, Odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko k PD a k vydaniu stavebného povolenia – č.
OU-SA-OKR-2019/005971-2 zo dňa 25.7.2019
- Poľovnícke združenie Priehrada – stanovisko k vydaniu stavebného povolenia zo dňa 30.3.2021
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s. – vyjadrenie k DSP a vydaniu stavebného povolenia č. 145/2019 zo
dňa 26.4.2019
- Západoslovenská distribučná a. s. – vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie na základe žiadosti č. CD
71290/2018 zo dňa 25.9.2018 o platnosti vyjadrenia CZ 29268/2013 zo dňa 2.4.2013
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 3409/1/2018-1 k dokumentácii obj. 601-00 zo dňa 5.11.2018
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 3409/1/2018-2 k dokumentácii obj. 602-00 zo dňa 5.11.2018
- Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 3409/1/2018-3 k dokumentácii obj. 603-00 zo dňa 5.11.2018
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra – vyjadrenie č. 72996/2018/93 zo dňa 3.9.2018
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany – vyjadrenie pre stavebné konanie a realizáciu stavby č.
CS SVP OZ PN 7242/2018/6, CZ 31568/210/2018 zo dňa 10. 10. 2018
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPDV Šaľa – vyjadrenie k obj. 651-00 č. CS SVP OZ PN
7242/2018/4, CZ 30416/2018 zo dňa 19.9. 2018
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPDV Šaľa – vyjadrenie k obj. 504 -00 č. CS SVP OZ
PN 6481/2018/2 zo dňa 07.08 2018
- Hydromeliorácie, š. p., stanovisko k rozhodnutiu o odňatí pôdy a k vydaniu stavebného povolenia č.
2904-2/120/2018 zo dňa 9. 8. 2018
- Hydromeliorácie, š. p., stanovisko k stavebnému konaniu č. 3644-2/120/2020 zo dňa 2.7.2020
- Hydromeliorácie, š. p., vyjadrenie k expertíznemu posudku a k vydaniu stavebného povolenia č. 4433-2/300/2020
zo dňa 6. 8. 2020
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- Vodohospodárska výstavba, š. p. – vyjadrenie k realizačnému projektu – obj. č. 672-00 č. 113/2300/2018 zo dňa
26. 9. 2018
- Vodohospodárska výstavba, š. p. - vyjadrenie č. Z - 007078/2021/2300 zo dňa 02.07.2021
- Energotel, a. s. – vyjadrenie č. 2018/ÚPÚ zo dňa 7. 11. 2018 k realizačnej dokumentácii obj. 651-00 a 672-00
- Distribúcia SPP, a. s. – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia č. TD/PS/0119/2021/Be zo dňa 09.07.2021
- TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., odborné stanovisko ev. č. 1364-01/20/18/GT/OS/R k obj. 701-00 zo dňa 31. 7. 2018
- Slovak Telekom, a. s., - vyjadrenie k existencii telekom. sietí č. 6612111405 zo dňa 22.04.2021
- Slovak Telekom, a. s., - číslo vyjadrenia VPD: 2221000176 zo dňa 26.05.2021
- Orange Slovensko, a. s. – vyjadrenie k existencii PTZ č. BA -1408 2021 zo dňa 26.4.2021 PN
- Heizer Optik s. r. o.(FibreNet, s.r.o.) – vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí č. vyj. 133/21p.j. zo dňa
26.04.2021
- O2 Slovakia, s. r. o., vyjadrenie zo dňa 22.04.2021 k existencii káblov O2
- Slovnaft – stanovisko k stavbe a k existencii vedení – č. 62360/2019/1276 zo dňa 8.11. 2019
- Transpetrol –vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu pre vydanie SP – č. 013306/2019 zo dňa 21. 10. 2019
- eustream, a.s. – vyjadrenie zo dňa 14.06.2021
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. – vyjadrenie k stavebnému konaniu zo dňa 14.06.2021

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona sú kladné, podmienky
dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania z priložených vyjadrení a stanovísk, ktoré sa
vzťahujú k povoľovaným stavebným objektom, sú zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa ust. § 62 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný
súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov konania a ich námietky.

V konaní špeciálny stavený úrad zistil, že nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené
či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia, ktorá bola predmetom
povoľovacieho konania spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie sa podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku podáva na Okresný
úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa
osobitného predpisu (§ 29 ods. 12, §37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c ods. 9 stavebného
zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa ustanovení Správneho
súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976
Zb. stavebný zákon a podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok a to vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Toto rozhodnutie bude
zároveň zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Nitra.
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Mesto Šaľa, Obec Dlhá nad Váhom,
Kráľová nad Váhom, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesili na svojej úradnej tabuli a na úradnej
tabuli mestských častí, tiež na svojich webových sídlach na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie,
žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií s
vyznačením uvedených údajov.
Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým (§ 26 ods. 2 druhá veta zákona č.
71/1967 Zb. správny poriadok) napr. v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa - úradná tabuľa

OU-NR-OCDPK-2021/022457-0077958/2021



49 / 54

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa - internet

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom - internet

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom - internet

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Centrálna úradná elektronická tabuľa („CUET“) na stránke www.slovensko.sk
v časti „úradná tabuľa“

dátum vyvesenia : ................................., odtlačok pečiatky, podpis: ..........................................

dátum zvesenia: ....................................., odtlačok pečiatky, podpis:.........................................

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava - stavebník
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo
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iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu
byť oznámením priamo dotknuté
4. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v zmysle rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. 9074/2017-1.7/dj-R
zo dňa 09.01.2018
5. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
6. Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom
7. Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
8. Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 121/2, 927 01 Šaľa
9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová nad Váhom, č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
10. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Váhom, č. 222, pošta Šaľa, 927 05 Dlhá nad Váhom
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
12. Geoconsult spol. s.r.o., Tomášikova 15950/10E, 821 03 Bratislava - projektant

Doručí sa dotknutým orgánom (na vedomie):

13. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
14. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927
01 Šaľa
15. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927
01 Šaľa
16. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
17. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
18. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
19. Okresný úrad Nitra, odd. obrany štátu, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
20. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy vodnej správy, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
21. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Šali, Staničná 23, 927 01 Šaľa
22. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ KDI Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra
23. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
24. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta č. 15, 940 01
Nové Zámky
25. Mesto Šaľa, stavebný úrad , Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
26. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817/15 Bratislava
27. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava
28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Nitra, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
29. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
30. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 810 05 Bratislava 1, 812 35 Bratislava
31. Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
32. Ministerstvo obrany SR, sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a ochranného plánovania, Kutuzovova
8, 832 47 Bratislava
33. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2a, 949
01 Nitra
34. Poľovnícke združenie Priehrada
35. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
37. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Nitra, Štúrova 37/147, 949 01 Nitra
38. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Nitra, SMSÚ Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 01 Nové Zámky
39. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
40. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
41. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
42. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
43. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava
44. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
45. EUSTREAM , a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
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46. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
47. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Galanta, Pazmaňa 4, 927 01 Šaľa
48. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany
49. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany , SPDV
Šaľa
50. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava
51. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
52. Heizer Optik spol. s.ro., Dolnobárska cesta, Areál PD, Trhová Hradská 930 13
53. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
54. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
55. Transpetrol, a.s. Šumavská 38, 821 08 Bratislava
56. Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
57. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
58. Slovenské elektrárne a.s., Vodné elektrárne, závod Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
59. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
60. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Zverejnenie rozhodnutia – podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho
právoplatnosti:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – úradná tabuľa

Zverejnené dňa: .................................................... odtlačok pečiatky, podpis:

Ukončenie zverejnenia dňa: ................................. odtlačok pečiatky, podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra – internet

Zverejnené dňa: .................................................... odtlačok pečiatky, podpis:

Ukončenie zverejnenia dňa: ................................. odtlačok pečiatky, podpis:

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Slovenská správa ciest IVSC Bratislava, IVSC, Miletičova 19, 820 05  Bratislava, Slovenská republika
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, Slovenská republika
Obec Dlhá nad Váhom (OVM), Dlhá nad Váhom 225, 927 05  Dlhá nad Váhom, Slovenská republika
Obec Kráľová nad Váhom (OVM), Kráľová nad Váhom , 925 91  Kráľová nad Váhom, Slovenská republika
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2/121, 927 14  Šaľa, Slovenská republika
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 67, 925 91  Kráľová nad Váhom,
Slovenská republika
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Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 222, 927 05  Dlhá nad Váhom, Slovenská
republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55  Banská
Štiavnica, Slovenská republika
GEOCONSULT, spol. s r.o., Tomášikova 10/E, 821 03  Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OCDPK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Hlavná 2/1, 927 01
Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Okresný úrad Nitra, odbor obrany štátu, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Štefánikova trieda 69, 949
01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo PZ v Šali, ODI, Staničná 23, 927 01 Šaľa 1
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, KDI, Piesková 32, 949 01 Nitra 1
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, KR, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 11
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, OR, Komárňanská 15, 940 01 Nové
Zámky 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaso sídlom v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 01 Nitra 1
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového
hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava 1
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Ministerstvo obrany SR, Sekcia riadenia obrany, výstavby OS a obranného plánovania, sekcia riadenia obrany,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, ocdpk, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 1
Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom, Hlavná 267, 925 91 Kráľová nad Váhom
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
TUV SUD Slovakia, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava-Ružinov
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra 1
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Nové Zámky, SMSÚ NZ, Bešeňovská cesta
2, 940 02 Nové Zámky 2
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 2
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., NR, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Galanta, OZ Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa 1
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava-
Karlova Ves
SATRO s. r. o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD -, 930 13 Trhová Hradská
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
Transpetrol a.s., Šumavská, 821 08 Bratislava-Ružinov
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214
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NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 2
Slovenské elektrárne a.s., závod Vodné elektráne, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín 1
SITEL s.r.o., Zemplinska 6, 040 01 Košice
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava-Ružinov
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