Mesto Senec
oddelenie stavebného poriadku
Mierové nám. 8

Č. j. : Výst. 586-22-Sc,Gr

dňa 10.05.2022

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie

Stavebník ELV Produkt a.s., Nitrianska ul. 3, Senec, 903 01, v zastúpení andrássy s.r.o.,
Hlavná 838/19, Šamorín, 931 01, podal dňa 16.02.2022, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu 'Rozšírenie kameninového a cementového hospodárstva'. Na jej umiestnenie bolo vydané
územné rozhodnutie, pod č. j.: Výst.1331-21-Sc,Gr, zo dňa 25.02.2022.
Mesto Senec, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon),
prerokoval žiadosť stavebníka/ov podľa §§62, 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po
preskúmaní žiadosti rozhodol takto :
stavba 'Rozšírenie kameninového a cementového hospodárstva' na pozemku parc. č. 2675/1, 2700/2,
2673/6, katastrálne územie Senec, sa podľa §66 stavebného zákona a podľa §10 Vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.
Popis stavby: Navrhovaná stavba je umiestnená v uzavretom areáli ELV PRODUKT a.s. Senec,
v priemyselnej zóne mesta Senec. Rekonštrukcia kameninového hospodárstva rieši premiestnenie
kameninového hospodárstva na nové miesto v rámci areálu investora a zvýšenie kapacity cementového
hospodárstva pri výrobe betónových stĺpov, s možnosťou dávkovania do existujúcej váhy cementu.
Areál je napojený na mestské dopravné komunikácie, toto napojenie nie je potrebné meniť, ani
upravovať.
SO001 – Základy kameninového hospodárstva
SO002 – Základy cementového hospodárstva
PS 01 – Demontáž Kameninového hospodárstva
PS 02 – Kameninové Hospodárstvo, Výrobné zariadenie, Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 03 – Cementové hospodárstvo, Výrobné zariadenie, Prevádzkový rozvod silnoprúdu
PS 04 – Napájacie vedenie NN
Napojenie na verejné rozvody inžinierskych sietí: ostáva existujúce
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky :
- Stavba bude uskutočňovaná podľa predloženej a hore uvedenej projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval APS projektová kancelária s.r.o., Škultétyho 2, Košice, 040
01, a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej
dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
- So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného
povolenia (§52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť potvrdí stavebný úrad.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti stavebného povolenia (§67 stavebného zákona). Stavebné povolenie a prípadné
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rozhodnutie o predĺžení platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§70
stavebného zákona ).
Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2,
písm. h/ stavebného zákona).
Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí (§75 stav.zákona) oprávnenou
osobou resp. organizáciou ( podľa zákona 215/1995 Z.z.) podľa situácie overenej v územnom
a v stavebnom povolení. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne
hranice stavebného pozemku.
Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení
výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby (
§62 ods.1 písm.d a §66 ods. 3, písm. h/ stav.zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby –
stavbyvedúci (§44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby
nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§66 ods.2,písm.d/ stav. zákona).
V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada
stavebný úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu
podľa §68 stavebného zákona.
Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná
projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§43i,ods.5 stav.zákona), stavebné povolenie
a stavebný a montážny denník (§46d stav.zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.),
potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia §48 -§53 stavebného zákona, vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy
Rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, ústredného kúrenia plynu, elektrických rozvodov
slaboprúdu a silnoprúdu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej
dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia k tomu oprávnená, alebo osoba pre túto
činnosť odborne spôsobilá.
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností, v z.n.p.
Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok (§66 ods. 2, písm. g/ a §
43f stav. zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o
overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri
ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby - §18 vyhl.
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie
realizovanej stavby.
Stavebník pri kolaudačnom konaní preukáže energetickú hospodárnosť stavby EC triedy A0
v súlade s ust. zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších
predpisov .
Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej
skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa §82 stavebného zákona
stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží
doklady v zmysle §17 a §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..

Stavenisko musí (§43i ods.3 stav. zákona):
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo
zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko
tabuľu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie stavby (druh a účel)
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b/ označenie stavebníka (meno a adresa)
c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho / stavebný dozor)
d/ termín začatia a ukončenia stavby
e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)
Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie.
-

-

mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun
stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,
umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať
stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah,
mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží
doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou),
pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na
vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku
a v jeho okolí (§43i ods.3, písm.h/ stav. zákona a napríklad zákon č.355/2007 Z.z.), ako aj ochrana
životného prostredia podľa osobitných predpisov (zák.č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

Stavebník zabezpečí ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného
prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§66 ods.2 a 3 stav. zákona):
- pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných
pomôcok na susedné pozemky,
- dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami
nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
- v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to nie
je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov
o náhrade škôd .
- stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí
- dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok.
Osobitné podmienky:
- Stavebník uskutoční stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky, alebo iný
právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie
sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne.
- Stavebník pred začatím výkopových prác a prác na inžinierskych sieťach zabezpečí vytýčenie
a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem príslušnými správcami
a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať
správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany. Napojenie na verejné
inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.
- Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa
polohovo a výškovo označia najneskôr pred odovzdaním staveniska.
- Inžinierske siete vrátane meračských značiek v priestore staveniska počas stavebných prác náležite
chrániť a podľa potreby sprístupniť.
- Pri pokládke káblov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu
uloženia, spôsobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia
kábla a rešpektovania minimálnych predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými
podzemnými inžinierskymi sieťami (STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005)
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Stavebník dodrží podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a organizácií,
ktoré sa vyjadrili k stavbe pred stavebným konaním:
SPP distribúcia a.s. ( vyj. č. TD/NS/0762/2021/Gá, zo dňa 8.11.2021)
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):
s ú h l a s í s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez
jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- 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 rozsahu 100
m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk(časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V
prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú
obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu nízkotlakého (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,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským
zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu)
obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového
uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho)
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto
stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie
takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email:
matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
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stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského
zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §
285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby,
kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
Západoslovenská distribučná a.s. ( stanovisko zo dňa 11.11.2021)
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na základe
žiadosti zo dňa 19.10.2021 vydáva toto stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného
konania, s ktorým stavebný úrad spojil územné konanie.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s ú h l a s í s vydaním stavebného povolenia pre stavbu:
„Rozšírenie kameninového a cementového hospodárstva" na pozemku registra C, s parcelným číslom
2675/1, 2675/4, 2700/2, 2673/6, v katastrálnom území Senec (ďalej len „Stavba"), podľa predloženej
projektovej
dokumentácie
„ROZŠÍRENIE
KAMENINOVÉHO
A
CEMENTOVÉHO
HOSPODÁRSTVA", zo dňa 09/2021 (ďalej len „Projektová dokumentácia"), za týchto podmienok:
- V rámci navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do distribučného rozvodu v správe spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s. a ani nebude realizovaná žiadna zmena spôsobu
pripojeniaexistujúcich odberných miest. Pripojenie stavby bude realizované z existujúcich
rozvodov napojených z odberateľských transformačných staníc stavebníka.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma
Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických
zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich
elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou
prílohou zašle na odberatel(S)zsdis.sk. alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.
O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka
služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.);
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti
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VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú
vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných
dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom
vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel(S)zsdis.sk, alebo poštou na adresu
Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v
zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Slovak Telekom a.s. ( vyjadr. č. 6612131436, zo dňa 27.10.2021 )
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie. D ô j d e d o s t y k u so sieťami elektronických komunikácii (ďalej
len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák 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:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 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 povinnosť podľa bodu
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 Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať - spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany
alebo preloženia SEK Drostredníctvom zamestnanca SDoločnosti povereného správou sieti: Juraj
Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
- 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.
- 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.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 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
spoločností Slovák 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 vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
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Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre 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 spoločnosti
Slovák Telekom, a.s.
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.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu:
 Všeobecné podmienky ochrany SEK
 Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, úsek posudzovania vplyvov na ŽP
(vyj. č. OU-SC-OSZP-2021/018596-002, zo dňa 31.12.2021)
Odborná pomoc, podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa doplňujúcich informácii od navrhovateľa (spoločnosť ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903
Senec) sa z množstva vstupných surovín (10.000 t cementu a 32.000 t kameniva), vyprodukuje cca
18.000-20.000 ks betónových stožiarov (s dĺžkami 9, 10.5, 12, 13.5, 15 m), s vyprodukovanou celkovou
hmotnosťou cca 28.000 ton/rok.
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné
prostredie, ako príslušný orgán podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s §
5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné vyjadrenie:
Po preštudovaní predložených podkladov „Rozšírenia kameninového a cementového hospodárstva"
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, konštatuje, že uvedená navrhovaná
činnosť n e s p ĺ ň a kritériá podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nedosahuje prahové
hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona, preto nepodlieha zisťovaciemu konaniu v zmysle zákona č.
24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Kapitola 6. Priemysel stavebných látok, položka č. 2 :
• Výroba stavebných hmôt, vrátane panelární a stavebných výrobkov - od 100 000 t/rok - povinné
hodnotenie, od 50 000 t/rok do 100 00 t/rok - zisťovacie konanie
Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy
(vyj. č. OU-SC-OSZP-2021/015842-002, zo dňa 19.11.2021)
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný
orgán štátnej správy preskúmal predložené podklady. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany
vodných pomerov m o ž n á za splnenia nasledovných podmienok:
- Stavba bude v súlade so záväznou časťou ÚPD mesta Senec.
- Ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon ), ust. vyhlášky MZP SR č.556/2002 Z.z. o
vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické
normy.
- Bude dodržaná vyhláška MŽP SR č. 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.
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Pri umiestňovaní a realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, vodárenské
zdroje, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže, závlahové rozvody a ich ochranné pásma, resp.
zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
Do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa
nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a
podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 - vody
z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú
látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno
vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných
opatrení. (odlučovač ropných látok-ORL). Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37
vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov
príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie
možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd.

Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
(vyj. č. OU-SC-OSZP-2021/017058-006, zo dňa 16.11.2021)
Okresný úrad Senec - odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva prevádzkovateľovi: ELV
PRODUKT a.s. s ú h l a s podľa § 17 odst. 1 písm. a) zákona o ovzduší k trvalému užívaniu stavby
stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene v rámci stavby „ Rozšírenie
kameninového a cementového hospodárstva“, na parc. č.: 2675/1, 2673/8 k. ú. Senec. Spracovateľ
projektovej dokumentácie: APS projektová kancelárie s.r.o., Košice.
Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia bude podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. , ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona v znení neskorších zmien a doplnkov kategorizovaný
nasledovne:
3. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
3.13 Priemyselná výroba betónu, malty, alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou
kapacitou v m3/h
3.13.2 Stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (>10 m3/h)
Súhlas sa vydáva na zmenu stavby technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania
ovzdušia za týchto podmienok :
- Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať príslušné povinnosti ustanovené v § 14 a § 15 zákona o
ovzduší.
- Akékoľvek zmeny v rámci prevádzky zdroja oznámiť bezodkladne tunajšiemu úradu, ktorý posúdi,
či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
- Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 357/2010 Z.
z., v znení neskorších predpisov , ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej
evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
- V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov predkladať tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia údaje potrebné pre určenie
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa skutočnosti uplynulého roka a výpočet poplatku za
každý zdroj do 15. februára príslušného roka.
- Prevádzkovateľ zdroja je povinný podľa § 9 ods. 2, 3 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov tunajšiemu úradu oznámiť prípadnú zmenu
prevádzkovateľa resp. zánik zdroja.
- V súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z.z. o
monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí
v znení neskorších predpisov, zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok.
Okresný úrad Senec - odbor starostlivosti o životné prostredie preskúmal predloženú žiadosť, ktorá
obsahovala predpísané náležitosti vrátane preukázania voľby najlepšej dostupnej techniky a
odôvodnenia výhodnosti daného riešenia z hľadiska ochrany ovzdušia.
Tunajší úrad dospel k záveru, že navrhované riešenie zdroja znečisťovania ovzdušia zodpovedá
možnostiam najlepšej dostupnej techniky.
Tento súhlas orgánu ochrany ovzdušia je podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší pre stavebný úrad
záväzným stanoviskom.
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Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia, úsek odpadového hospodárstva
(vyj. č. OU-SC-OSZP-2021/015691-002, zo dňa 25.10.2021)
Po preskúmaní žiadosti a na základe doručenej dokumentácie podľa ustanovenia § 99 ods. 1 písm. b)
bod 1. a bod 2. Zákona o odpadoch vydáva tunajší úrad k predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie:
A. ) k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia, Okresný úrad Senec, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01
Senec n e m á n á m i e t k y k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:
- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch,držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov,
- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia príslušného
orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
- skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods.18) zákona o odpadoch je možné len na
základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s §97 ods.1)
písm. v) zákona o odpadoch,
- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené § 8 Vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku
(vyj. č. PK- 2021/002750-002, zo dňa 28.10.2021)
- s ú h l a s í bez pripomienok
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (č. PPL/19342/2021, zo dňa 3.11.2021)
Vydáva toto zaväzné stanovisko: S ú h l a s í sa s návrhom žiadateľa ELV PRODUKT a.s., Nitrianska
3, 903 12 Senec, IČO: 34 110 135 v zastúpení andrássy s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 36
728 951 na územné konanie stavby “Rozšírenie kameninového a cementového hospodárstva v areáli
ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, parc.č.2673/8, 2675/1 a 2700/2”.
Súčasne sa stanovuje splnenie nasledovných povinností :
Ku kolaudácii stavby predložiť:
- 1/ protokol z merania hluku z predmetnej prevádzky v pracovnom a v dotknutom životnom prostredí
( blízka rekreačná oblasť Slnečné jazerá ), ktorý preukáže súlad s Nariadením vlády SR č.115/2006
Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov a Vyhl. MZ SR č.549/2007
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
predpisov.
- 2/ protokol z merania prašnosti v pracovnom prostredí výroby betónových výrobkov, ktorý preukáže
súlad s Nariadením vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.
Technická inšpekcia a.s. (č. 5859/2/2021, zo dňa 13.12.2021)
Na základe Vašej žiadosti zn. SEU/441/2021 zo dňa prijatej dňa 16.11.2021 prijatej dňa 24.11.2021
Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania
predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozšírenie kameninového a cementového hospodárstva ELV PRODUKT a.s.
Po posúdení projektovej dokumentácie podfa § 14 ods 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto odborné
stanovisko:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečností technických
zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese
výstavby: Pripomienky a upozornenia:
- V technickej správe je uvedená neplatná STN 33 0300.
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V dokumente prevádzkový rozvod silnoprúdu sú uvedené neplatné STN 33 2000-4-41:2007 a STN
33 2000-6:2007.
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich
súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- Pracovné prostriedky (stroje - technológia cementového hospodárstva) je možné uviesť do
prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1
nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, abý sa
zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- Pred uvedením strojových zariadení - technológia cementového hospodárstva do prevádzky po ich
nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú
inšpekciu, a.s.. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.
z, v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.
Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.
Uvedené upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinný
( podľa § 100 stav. zákona) :
- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do
stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu
- bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či
zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: účastníci konania neuplatnili v určenej lehote
k predmetnej stavbe námietky ani pripomienky

Odôvodnenie
Stavebník ELV Produkt a.s., Nitrianska ul. 3, Senec, 903 01, v zastúpení andrássy s.r.o.,
Hlavná 838/19, Šamorín, 931 01, podal dňa 16.02.2022, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu 'Rozšírenie kameninového a cementového hospodárstva'. Na jej umiestnenie bolo vydané
územné rozhodnutie, pod č. j.: Výst.1331-21-Sc,Gr, zo dňa 25.02.2022.
Stavebný úrad listom Č. j.: Výst.586-22-Sc,Gr, zo dňa 7.4.2022, oznámil verejnou vyhláškou začatie
stavebného konania a upustenie od ústneho konania, do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány
štátnej správy podať svoje námietky a pripomienky podľa §61 ods.4, stavebného zákona v stavebnom
konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §61
stavebného zákona.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 62, 63 stavebného zákona. V konaní
sa preukázalo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom
a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v §8 Vyhl. MŽP SR č. 453/200 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
K predmetnej stavbe sa nevyjadrili žiadne dotknuté orgány štátnej správy v stanovenej lehote, ani
nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa, preto má stavebný úrad za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.
Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Správny poplatok: 250 € (zaplatený v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Senci ), podľa sadzobníka
tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Poučenie
Podľa §54 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Senec, Mierové
námestie 8, Senec, 903 01, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a
bytovej politiky.
V zmysle §244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších
predpisov, je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných
prostriedkov.

Ing. Dušan Badinský
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona musí byť
vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty určenej § 61 odseku 3
stavebného zákona. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom na mieste obvyklým – na
internete, vyhlásením v rozhlase, alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v mieste,
ktorého sa rozhodnutie týka.

Vyvesené dňa: ..................

Zvesené dňa: ...................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť
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Oznámenie sa doručí:
Navrhovateľom:
ELV Produkt a.s. , Nitrianska 3, Senec, 903 01
Ing. Andrássy Štefan, Hlavná 19, Šamorín, 931 01
APS projektová kancelária s.r.o., Škultétyho 2, Košice, 040 01
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Známym aj neznámym účastníkom konania, a prípadným dedičom známych a neznámych
účastníkov konania, ktorých vlastnícke práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným
pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením priamo dotknuté, podľa §26 ods.2 správneho zákona.
Na vedomie:
SPP distribúcia a.s., mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP–všetky úseky, Hurbanova 21, Senec
OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01

Vybavuje:
Ing. Mišutková Katarína
Ing. Grendelová Zuzana

tel.: 02/20205 151
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mail: grendelovaz@senec.sk

