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                           ROZHODNUTIE  O  ODSTRÁNENÍ  STAVBY 

 

   Mesto Skalica, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trnava, Odbor výstavby a 

bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2021/006398-002 zo dňa 10.02.2021 a podľa  § 117 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

noviel (ďalej len „stavebný zákon“), na základe §90 stavebného zákona a §25 vyhlášky č.453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, prerokoval žiadosť o povolenie 

odstránenia stavby, pri miestnom zisťovaní a na podklade výsledkov konania podľa § 88 ods.3 

stavebného zákona a  §24 vyhlášky č. 453/2000Z.z. v súlade s vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a  

                                        p o v o ľ u j e  odstránenie  stavby: 

"Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice – Senica v úseku št.hr.SR/ČR- p.b.č.269" 

v   katastrálnom   území  -  Skalica, Radošovce, Koválovec, Chropov, Lopašov, Častkov, 

Sobotište, Podbranč, Prietrž.  
 

žiadateľa:               Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,   IČO: 35829141 

sídlo:                     Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

v zastúpení:           Ing. Palacka Miroslav,       

bytom:                   Kríkova 8695/7, 821 07 Bratislava 

Žiadateľ je vlastníkom predmetnej stavby. 

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Stavba bude odstránená do : 12/2023 

2. Odstránenie stavby bude realizované v rozsahu: 

V rámci plánovanej stratégie útlmu 220 kV siete a posilnenia 400 kV siete elektrizačnej 

prenosovej sústavy sa  v súčasnosti  pripravuje  prechod  elektrickej  stanice  (ESt)  Senica  z 

transformácie 220/110 kV na transformáciu 400/110 kV. Z tohto dôvodu sa vedenie V280 

zaústené do ESt Senica stane nefunkčným a bude potrebné ho odstrániť. Predmetný úsek 

pôvodného vedenia V280 dĺžky cca 20,3 km bude kompletne odstránený bez náhrady - budú 

zdemontované zemniace laná, fázové vodiče, izolátorové závesy, stožiarové konštrukcie a 

betónové základy. Zemina po odbúraných základoch bude doplnená, zhutnená a terén bude 

upravený na niveletu okolitých pozemkov. Betónové základy budú odstránené do hĺbky 1 m 

pod úroveň terénu. Búracie práce budú uskutočnené podľa predloženej dokumentácie overenej 

v konaní o odstránení stavby, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť 

uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri realizácii búracích prác a činností je treba dodržať bezpečnostné predpisy, všeobecno 

technické požiadavky na výstavbu. Stavba sa musí búrať, demolovať a premiestňovať tak, aby 

sa neohrozovala bezpečnosť iných stavieb, bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej 

stavby touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo. 

4. Stavba bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím bez použitia trhavín, s 

použitím mechanizmov. 
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5. Pri odstraňovaní dodržať súlad s Vyhláškou č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb. Mimoriadnu pozornosť je 

potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti existujúcich križovaných podzemných a 

nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 

Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

6. V prípade križovaných vonkajších elektrických vedení, ktoré nie je možné vypnúť, je potrebné 

postupovať zvlášť opatrne (rýchlosť odvíjania lán prispôsobiť tak, aby za žiadnych okolností 

nemohlo dôjsť k nebezpečnému priblíženiu k zapnutému vedeniu) a postup práce prispôsobiť 

technologickým postupom pre práce ponad zapnuté elektrické vedenia. V takýchto prípadoch je 

nevyhnutné požiadať o vypnutie automatík OZ na zapnutých križovaných vedeniach. 

Križované elektrické vedenia je nevyhnutné zaistiť proti prípadnému poklesu pomocou 

ochranných opatrení, napr. siete na fázových vodičoch, umiestnenie montážnej plošiny nad 

križované vedenie v mieste križovania a pod. 

7. Všetci pracovníci zúčastnení na stavbe elektrických vedení sú povinní dodržiavať všeobecne 

platné bezpečnostné predpisy pre energetiku. 

8. Odstránenie   stavby   bude   realizované   dodávateľsky   a   bude   určený   výberovým   

konaním. Vybraného dodávateľa, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon 

činnosti, je zhotoviteľ stavby povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od jeho 

výberu. 

9. Pri vykonávaní búracích prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t. zn. 

technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov z búracích prác na životné 

prostredie (zníženie hlučnosti, prašnosti) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami. 

10. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a 

nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na 

pozemných komunikáciách a nenarušilo sa životné prostredie. 

11. Presné podmienky dovozu zeminy a ornice a terénnych úprav dohodne zhotoviteľ stavby s 

príslušnými poľnohospodárskymi družstvami, ktoré spravujú príslušnú oblasť. 

12. Dočasné skládky odpadu, kde bude priebežne zhromažďovaný  demontovaný  materiál  počas 

prác, budú určené zhotoviteľom prác s investorom vo vhodných lokalitách blízkych stavbe. 

13. Po odstránení stavby bude upravený terén do pôvodného stavu, t.j. zasypanie jám zeminou a 

navrch rozprestretie vrstvy ornice. 

14. Odpad vzniknutý činnosťou dodávateľa odstraňovanej stavby musí byť spracovaný v súlade so 

zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

15. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov počas prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných 

priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

17.  Dodržanie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy, obce a vlastníkov a správcov 

sietí: 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Skalica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SI-OSZP-2021/000673- 002 zo dňa 27.07.2021: 

Posúdením predloženej dokumentácie Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie zistil, že navrhované odstránenie   stavby   svojím   vplyvom   presahuje   územný  obvod  

okresného   úradu,  Preto  Vám   predmetnú   žiadosť postupujeme ako miestne a vecne príslušnému 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 107 písm. f) zákona o odpadoch na 

vybavenie. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Skalica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SI-OSZP-2021/000678- 002 zo dňa 14.07.2021: 

Realizáciou stavby sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.  

Identifikácia územia a charakter činnosti 

Plánovaná demontáž elektrického vedenia sa nachádza v okrese Skalica v k. ú. Skalica, Radošovce, 

Koválovec, Chropov a Lopašov. Navrhovanou činnosťou je kompletná demontáž 220 kV 

elektrického vedenia. Odstránením energetického zariadenia ochranné pásmo 56m vedenia V280 

zanikne. 
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Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

Trasa elektrického vedenia prechádza prevažne územím, kde platí prvý stupeň územnej ochrany, ale 

zasahuje do týchto chránených území: 

- Chránená krajinná oblasť (,,CHKO") Biele Karpaty - v ktorom platí 2. stupeň územnej ochrany.  

- Prírodná pamiatka (,,PP") Chropovská strž - v ktorom platí 4. stupeň územnej ochrany. 

- Prírodná pamiatka (,,PP") Chvojnica - v ktorom platí 4. stupeň územnej ochrany, spolu so 60 

ochranným pásmom od hranice PP Chvojnica, v ktorom platí 3. stupeň územnej ochrany v zmysle § 

17 ods. 8 zákona, PP Chvojnica je vyhlásená na ochranu časti zachovalého vodného toku, 

brehového porastu a priľahlého územia. 

- Územie európskeho významu SKUEV0901 Havran, v ktorom platí 2. stupeň územnej ochrany, 

predmetom ochrany SKUEV0901 Havran sú i Nížinné a podhorské kosné lúky. 

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na existujúcich zariadeniach, takže nepríde k novému 

záberu poľnohospodárskeho, alebo lesného fondu. Odstránením elektrického vedenia nedôjde k 

novým nárokom na ochranu prírody a krajiny, nakoľko dôjde k likvidácií existujúceho 

technologického zariadenia a po ukončení revitalizačných prác je možno predpokladať návrat k 

pôvodným prírodným podmienkam v dotknutom území. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je 

predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany vyššie spomínaných chránených území. 

Upozorňujeme na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona a to na: 

- § 15 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s §14 ods. 1 písm. a) zákona a s § 13 ods. 1 písm. a) zákona - 

na území, na ktorom platí štvrtý, tretí a druhý stupeň ochrany, je zakázaný vjazd a státie s 

motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej 

komunikácie - potrebná  výnimka  zo  zakázaných  činností vecne a miestne príslušného orgánu 

ochrany prírody, t.j. Okresný úrad Trnava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

- § 15 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s § 14 ods. 1 písm. c) zákona - na území, na ktorom platí 

štvrtý a tretí stupeň ochrany, je zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo 

náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce - potrebná výnimka zo zakázaných 

činností vecne a miestne príslušného orgánu ochrany prírody, t.j. Okresný úrad Trnava, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Pri realizácii navrhovanej činnosti je potrebné: 

- Pri zemných prácach zabezpečiť výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop 

fungovať ako zemná  pasca (napr. obojživelníky, plazy). 

- V prípade výrubu drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) je nevyhnutné požiadať 

príslušný orgán ochrany prírody o súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona. 

Na území s prvým stupňom územnej och rany, t.j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s 

obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v 

zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou 

nad 20 m2 potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta  -  § 47 ods. 3 zákona. 

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu 

alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona. 

V zmysle príslušných ustanovení zákona toto záväzné stanovisko nenahrádza súhlas. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Skalica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SI-OSZP-2021/000672- 002 zo dňa 31.05.2021: 

Stavbu z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné realizovať za podmienok: 

1. Predmetné vzdušné  vedenie  križuje  vodné  toky  v správe  SVP  š.p. OZ, Správa  povodia  

Moravy  Malacky  a odvodňovacie kanále v správe Hydromeliorácií š.p. Bratislava. K realizácii 

demontážnych prác je potrebné stanovisko týchto správcov vodných stavieb. 

2. Práce v blízkosti vodných tokov a melioračných kanálov musia byť realizované tak, aby 

neprišlo k poškodeniu brehov, k ukladaniu predmetov a materiálu do koryta vodných tokov, 

prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodných tokov. 

3. V prípade, že pri realizácii stavby by prišlo k narušeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť 

do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a škody nahradiť podľa 

platných predpisov. 
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4.  V prípade, že pri demontáži vzdušného vedenia príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi 

látkami, prípadne s odpadmi s obsahom týchto látok, pri zaobchádzaní s nimi je potrebné 

dodržiavať ust. § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z.. 

Vyjadrenie vydané podľa § 28 vodného zákona sa podľa § 73  ods.  18  vodného  zákona  považuje  

za  záväzné stanovisko. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom 

konaní. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Senica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SE-OSZP-2021/007080- 002 zo dňa 06.07.2021: 

Odstránením stavby vzniknú podľa predloženej dokumentácie nasledovné druhy odpadov: 

číslo druhu: názov druhu odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov : Kategória 

16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 

17 01 01 Betón O  

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17  

                      01 06 O 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O  

17 04 02 Hliník O  

17 04 05 Železo a oceľ O  

17 04 07 Zmiešané kovy O  

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09  

                      03 O 

Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu. Na 

skladovanie bude vyčlenený priestor na plochách. Počas búracích prác sa odpady uskladnia do 

dočasných skládkach odpadu  v  nádobách  nato určených. Následne budú zhodnotené alebo 

odvezené na skládku v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky k navrhovanému 

spôsobu nakladania s odpadom z odstránenia stavby. 

Pôvodcom  odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri demolačných  prácach vykonávaných pre 

fyzické osoby, je ten, kto tieto práce vykonáva. 

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti 

podľa § 14 tohto zákona. 

Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, zabezpečené pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, nebezpečné odpady zhromažďovať 

oddelene a nakladať s nimi podľa zákona o odpadoch a osobitných predpisov. 

Pôvodca je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového  hospodárstva  

a odovzdať  odpady  len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch. 

O druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi je povinný viest" evidenciu a ustanovené údaje 

z nej ohlásiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle vyhlášky MŽP 

SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších 

predpisov. 

Žiadame predložiťdo dvoch týždňov ukončenia búracích prác  materiálovú  bilanciu  odpadov  a  

doklady  o  zhodnotení alebo zneškodnení odpadov (vážne lístky, protokoly o prebratí odpadu, 

faktúry a podobne). 

Vyjadrenie je podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch záväzným stanoviskom pre účely konania podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Senica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SE-OSZP-2021/007114- 002 zo dňa 08.06.2021: 

Predmetom zámeru akcie je demontáž pôvodného vedenia V280 v úseku od štátnej hranice ČR/SR - 
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po p. b. č. 269 v rozsahu cca 20,3 km s počtom 63 ks demontovaných stožiarov. Predmetný úsek 

pôvodného vedenia  V280 dĺžky cca 20,3 km bude kompletne odstránený bez náhrady - budú 

zdemontované zemniace laná, fázové vodiče, izolátorové závesy, stožiarové konštrukcie a betónové 

základy. Predpokladaný  termín  realizácie  odstránenia  stavby je  v období 08/2022 - 12/ 2023 

K predloženému zámeru nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky , nakoľko jeho 

realizáciou nepríde k stavbe ani k zmene stavby zdroja znečisťovania ovzdušia. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Senica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SE-OSZP-2021/007123- 002 zo dňa 03.06.2021: 

Odstránenie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto 

podmienok: 

•   Demontážne a búracie práce je potrebné  realizovať  v súlade so zákonom č. 364/2004  Z. z. o 

vodách. Pri odstraňovaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami a je potrebné sa 

riadiť ustanoveniami§ 39 vodného zákona a vyhláškou 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, a urobiť potrebné opatrenia, aby 

znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. 

• Pred zahájením demolačných a búracích prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich 

vodohospodárskych sietí. 

•   Nádrže znečisťujúcich látok pred ich odstránením musia byť zbavené znečisťujúcich látok. 

•  Počas prác nesmie dôjsť k zásahu a narušeníu existujúcich vodných stavieb a ich ochranných 

pásiem. V prípade, že realizáciou prác príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť 

do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcov a podľa platných právnych 

predpisov. 

• V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu 

preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do 

životného prostredia (havarijný plán) schváleného SIŽP Bratislava. 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu 

štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona, a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa 

považuje za záväzné stanovisko. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Senica, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-SE-OSZP-2021/007177- 004 zo dňa 14.06.2021: 

Na základe stanoviska ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie demontáž bude realizovaná vo voľnej 

krajine, prevažne v prvom stupni ochrany prírody. Trasa stavby na území okresu Senica zasahuje aj 

do chránených území. Elektrické vedenie prechádza  v k.ú. Prietrž ponad Prírodnú pamiatku 

Myjava, územie v ktorom platí 4. stupeň územnej  ochrany podľa zákona a 60 metrového 

ochranného pásma PP Myjava v ktorom platí 3. stupeň územnej ochrany. Ďalej  elektrické  vedenie 

prechádza v k.ú. Častkov územím európskeho významu SKUEV0901 Havran v ktorom platí 2. 

stupeň územnej ochrany. Vedenie pokračuje križovaním ponad Prírodnú pamiatku Chvojnica ( táto 

sa však nachádza v okrese Skalica) , územie v ktorom platí 4. stupeň územnej ochrany podľa 

zákona a 60 metrového ochranného pásma PP Chvojnica v ktorom platí 3. stupeň územnej ochrany. 

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na existujúcich zariadeniach takže nepríde k novému záberu 

poľnohospodárskeho, alebo lesného fondu. Odstránením elektrického vedenia nedôjde k novým 

nárokom na ochranu prírody a krajiny, nakoľko dôjde k likvidácií existujúceho technologického 

zariadenia a po ukončení revitalizačných prác je možno predpokladať návrat k pôvodným 

prírodným podmienkam v dotknutom území. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je 

predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany vyššie spomínaných chránených území. 

Realizáciou predmetnej stavby - demontáže budú záujmy ochrany prírody a krajiny dotknuté v 

únosnej  miere  za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

1.  Na území, na ktorom platí druhý a vyšší stupeň ochrany, je zakázané jazdiť a stáť s motorovým 

vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie - 

§ 13 ods. 1 písm. a) zákona. Podľa § 67 písm. h) zákona môže v odôvodnených prípadoch Okresný 

úrad v sídle kraja Trnava povoliť výnimku zo zakázaných činností. 

2.  V prípade výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 ods. 3 prípadne ods. 7 

zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou 
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mechanizáciou a v období vegetačného kľudu (október-február). V prípade stavebných prác 

vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 

zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie. 

3.  Pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré  môže  daný  

výkop  fungovať  ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy) 

Upozorňujeme na § 15 ods. 1 písm. a) zákona  v spojení  s §  14 ods.  písm. c) zákona -  na území, 

na ktorom  platí tretí,  štvrtý stupeň ochrany, je zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného 

turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce - potrebná výnimka 

zo zakázaných činností vecne a miestne príslušného orgánu ochrany prírody, t.j. Okresný úrad 

Trnava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred 

ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na 

účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania 

územného systému ekologickej stability. 

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu. 

Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že: 

Podľa  ustanovenia  §  103   ods. 6 zákona  orgán  verejnej správy  môže  schváliť,  povoliť alebo  

odsúhlasiť  plán  alebo  projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len 

na základe záväzného  stanoviska,  v  ktorom  orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom 

plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade 

projektu, ktorým môžu byt· dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného 

súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa pod ľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 

ods. 4 týmto nie je dotknuté. 

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v  konaniach  podľa  osobitných  predpisov  vo  

veciach  ochrany  prírody  a  krajiny uvedených najmä v§ 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona. 

Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská,  vyjadrenia  vyžadované  podľa  

osobitných  pre d piso  v,  ako  aj podľa ostatných ustanovení zákona. 

Orgán ochrany prírody na základe stanoviska ŠOP  SR,  Správa  CHKO  Záhorie  pri  rešpektovaní  

tohto  stanoviska  a zákona súhlasí s predloženou dokumentáciou „ Demontáž 220 kV vedenia V280 

Sokolnice - Senica v úseku št.hr. ČR/SR p.b.č.269" na t'.1zemí okresu Senica v k.ú. obcí Prietrž, 

Podbranč, Sobotište a Častkov. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Trnava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, č. OU-TT-OSZP1-2021/025634 zo dňa 06.09.2021: 

Predmetom zámeru je demontáž pôvodného vedenia V280 v úseku od štátnej hranice ČR/SR – po p. 

b. č. 269 v rozsahu cca 20,3 km s počtom 63 ks demontovaných stožiarov. 

Predmetný úsek pôvodného vedenia V280 dĺžky cca 20,3 km bude kompletne odstránený bez 

náhrady - budú zdemontované zemniace laná, fázové vodiče, izolátorové závesy, stožiarové 

konštrukcie a betónové základy.  Zemina po odbúraných  základoch  bude  doplnená  zhutnením a 

terén bude upravený na nivelitu okolitých pozemkov. 

Pri demontáži vedenia žiadame dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, vzniknuté  odpady 

odovzdávať oprávneným organizáciám a ku kolaudácii stavby  žiadame doložiť doklady o spôsobe 

zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vznikli počas demontáže citovaného 

vedenia. 

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení tohto zákona a nie je rozhodnutím 

podľa predpisov o správnom konaní. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú 

vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Senica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-SE-OCDPK-2021/007086-002 zo dňa 09.08.2021: 

S odstránením vedenia V280 stavby „ Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice - Senica v úseku  

št. hr. ČR/SR -  p.b.č.269" podľa predloženej prehľadnej situácie súhlasíme za dodržania 

nasledujúcich podmienok: 
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1.  Demontáž elektrického vedenia a dotýka cesty č. 111/1 131 Skalica -Zlatnícka dolina v okrese 

Skalica a cesty č. 111/1165 Havran - spojovacia, č. 11/581 Sobotište - Myjava a č. 11/500 Senica - 

Sobotište v okrese Senica, mimo zastavanú časť obce v cestnom ochrannom pásme uvedených 

ciest. 

2.  Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch 

stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 mod osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou a 

pre cesty II. triedy je to 25 m. 

3.  Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.: ,,V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo 

obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne cesty alebo premávku na 

nich; príslušný  cestný  správny  orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto 

zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom." 

4.  Pred realizáciou odstránenia existujúcej technickej infraštruktúry demontážou pôvodného 

vedenia V280 je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad Senica, odbor CDPK o 

povolenie výnimky zo zákazu čin nost i v cestnom ochrannom pásme cesty v zmysle § 11 ods. 2 

zákona č. 135/1961 Zb. DOS bude doplnená o identifikáciu dotknutej cesty (trieda/číslo) a úsek (km 

cesty), v ktorom sa budú realizovať práce zasahujúce do cestného ochranného pásma cesty. 

5.  O povolení výnimky rozhodne cestný správny orgán na základe záväzného stanoviska ODI v 

Skalici, ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK v zmysle§ 11 ods. 6 

cestného zákona. 

6.  V prípade potreby zriadenia dočasného vjazdu z cesty na pozemok demontáže stožiarov, takéto 

zriadenie vjazdu vyžaduje povolenie cestného správneho orgánu  podľa§ 3b ods. 1 zákona  č. 

135/1961 Zb. O povolení zriadiť vjazd z cesty na susednú nehnuteľnosť rozhoduje cestný správny 

orgán na zák lade stanoviska správcu cesty a záväzného stanoviska príslušného dopravného 

inšpektorátu v zmysle§ 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb.  

7.  Ak   realizáciou   stavby   dôjde   k   obmedzeniu   cestnej   premávky   na   dotknutých   

pozemných   komunikáciách   bude do kume nt ácia odstránenia stavby doplnená o projekt 

dočasného dopravného značenia, ktorý  bude  vypracovaný  v  zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o 

cestnej premávke a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. 

8.  Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1131, III/1165 , II/581 a II/500 

určí podľa§ 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961  Zb.  Okresný  úrad  Senica,  odbor  CDPK  na  

základe  záväzného  stanoviska  príslušného dopravného inšpektorátu a stanoviska správcu cesty 

Správy a údržby ciest TTSK. 

9.  Demontážou a búracími prácami v dotyku s cestami nesmie prísť k poškodeniu konštrukcie 

telesa cesty a odvodňovacieho zariadenia (cestnej priekopy). 

10. Počas  odstraňovania  vedenia  a  stožiarových  konštrukcii  nesmú  byť  dotknuté   cesty   

znečisťované.   Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. 

11. Všetky škody spôsobené na dotknutých cestách v správe SÚC TTSK z dôvodu realizácie 

predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Trnava, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TT-OCDPK-2021/018457-002 zo dňa 08.07.2021: 

Po preštudovaní podkladov dávame ako orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu vo veciach 

ciest 1. triedy na území TTSK nasledovné stanovisko: 

Trasa navrhovanej demontáže p6vodného vedenia V280 s počtom stožiarov 63 ks v rozsahu cca 

20,3 km žiadnou časťou nezasahuje do telesa cesty 1/51 ani jej ochranného pásma, ktoré je 50,0 m 

od osi priľahlého jazdného pásu. 

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad nie je predmetnou stavbou dotknutý. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Správy a údržby ciest TTSK Trnava č. 

05638/2021/SÚCTt/2/4241 zo dňa 07.06.2021: 

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutých ciest III/1131, 

III/1165, II/581, II/500 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

S horeuvedeným riešením stavby podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za 

podmienok uvedených v tomto vyjadrení. 

Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo ochranné 

pásmo ciest II/581, II/500 (25 m od osi vozovky cesty), III/1131, III/1165 (20 m od osi vozovky 
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cesty). Pre všetky stavebné objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme cesty musíte 

mať od nás súhlas a od správneho orgánu ciest udelenú výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme ciest III/1131, III/1165, II/581, II/500. Súhlasíme s vydaním  výnimky   zo   zákazu   činnosti   

v ochrannom pásme ciest III/1131, III/1165, II/581, II/500 na vyššie popísanú stavbu. 

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná 

údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest vykonávané mimo uvedený termín. 

Začatie prác v dotyku s cestou III/1131 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Holíč, č. tel. 

0903 769 046 a s cestami III/1165, II/581, II/500 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska 

Senica, č. tel. 0910 727 078. Premávka na cestách III/1131, III/1165, II/581, II/500 nesmie byť 

počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným 

dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z 

výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného 

stavu. 

Poučenie: 

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené, sú platné jeden rok odo dňa 

vyhotovenia, po uplynutí tejto doby stanovisko, resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu 

dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia,  je  

stavebník  povinný  prerokovať  so  SÚC  TISK  a  požiadať  o  vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky Bratislava, č. 7823/2021/SCDPK/70776 zo dňa 08.06.2021: 

Upozorňujeme, že ministerstvo nemá vo svojej správe žiadne nadzemné, resp. podzemné 

inžinierske siete súvisiace  s pozemnými  komunikáciami. Pre získanie informácii o predmetných 

inžinierskych sieťach je potrebné obrátiť sa so žiadosťou na jednotlivých správcov dotknutých 

pozemných komunikácií. 

Pri realizácii prác na stavbe  „Demontáž 220  kV vedenia  V280 Sokolice -  Senica  v  úseku št. hr.    

ČR/SR - p.b.č. 269" žiadame  rešpektovať pripomienky a podmienky vlastníkov a správcov 

dotknutých pozemných komunikácií, ktoré si uplatnia vo svojich stanoviskách. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky Bratislava, č. ÚSMŠ-30-191/2021 zo dňa 27.05.2021: 

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky (ďalej  len „ministerstvo  obrany")  podľa  §7  zákona  č. 319/2002  Z. z. o obrane 

Slovenskej republiky  v znení neskorších  predpisov  a  § 125 ods. 1  až  3  zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po 

posúdení predložených podkladov súhlasíme s  demontážou  pôvodného  vedenia  V280  v úseku od 

štátnej  hranice  ČR/SR  -  p.b.č. 269 v rozsahu cca 20,3 km s počtom 63 ks demontovaných 

stožiarov v k. ú. Skalica, Radošovce, Koválovec, Chropov, Lopašov, Častkov, Sobotište, Podbranč, 

Prietrž, okres Skalica a Senica. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani 

nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na 

účely odstránenia stavby. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Dopravného úradu Bratislava, č. 

12895/2021/ROP-002/17984 zo dňa 08.07.2021: 

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 

28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s  poukazom  na  ustanovenie  §  126  ods.l  

zákona  č. 50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, s realizáciou odstránenia energetického zariadenia v navrhovanej trase medzi 

k. ú. Skalica, k. ú. Radošovce, k. ú. Koválovec, k. ú. Chropov, k. ú. Lopašov, k. ú. Častkov, k. ú. 

Sobotište, k. ú. Podbranč, k. ú. Prietrž , s ú h I a s í  bez pripomienok. 

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia§ 140 b stavebného zákona a 

platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania podľa stavebného zákona. 

Podľa ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, je stavebník  povinný  toto stanovisko  dotknutého  orgánu  priložiť k návrhu na 

vydanie územného resp. stavebného povolenia. 

Záväzné stanovisko platí za predpokladu, že nedôjde k použitiu stavebných mechanizmov nad 
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úroveň výšky, ktorá by podliehala posúdeniu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30 ods. 1 

leteckého zákona. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného 

letectva. 

Predložené podklady sme založili do nášho archívu. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 

Bratislava, č. 7912/36638/30100/2021 zo dňa 02.06.2021: 

Národná diaľničná spoločnosť a. s. nemá žiadne pripomienky k zámeru „DEMONTÁŽ 220 kV 

VEDENIA V280 SOKOLNICE - SENICA v úseku št. hr. ČR/SR - p. b. č. 269" 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Slovenskej správy ciest Bratislava, č. 

SSC/10141/2021/6170/17616 zo dňa 31.05.2021: 

Stanovisko SSC- IVSC Bratislava: 

1. Stavebnými prácami nekrižujete a ani nie ste v dotyku s cestou I/51. 

2 . Cesta I/51 nesmie byť počas prác znečisťovaná. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná. 

3. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/51 a jej príslušenstve počas výstavby. 

S projektovou dokumentáciou súhlasíme za predpokladu, že naše pripomienky budú pri demontáži 

stožiarov dodržané. 

Záverom Vás upozorňujeme, že dokumentáciu je nutné prerokovať taktiež s Okresným úradom v 

Trnave, odbor pre CD a PK, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu 

na príslušnom úseku cesty I/51. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Krajského pamiatkového úradu 

Trnava č. KPUTT-2021/5363-167/42515/JE, zo dňa 26.05.2021: 

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom 

Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z,z, a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111.  

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Krajského riaditeľstva hasičského 

a záchranného zboru v Trnave č, KRHZ-TT-OPP-246-001/2021 zo dňa 24.05.2021: 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru  v Trnave obdržalo  dňa 24.05.2021  Vašu 

žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru demontáže existujúcej technickej infraštruktúry - Demontáž 

220 V vedenia V280 Sokolnice - Senica. Krajské riaditeľstvo sa v zmysle platných právnych 

predpisov k demontážam existujúcej technickej infraštruktúry nevyjadruje a preto Vám Vašu žiadosť 

vraciame späť. 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenskej agentúry životného 

prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica č. 5097/2022 zo dňa 15.03.2022:  

V zmysle Vášho oznámenia o začatí-pokračovaní správneho konania o odstránení stavby „Demontáž 

220 kV vedenia V280 Sokolnice - Senica v úseku št. hranice SR/ČR - p.b.č.269" si Vám 

dovoľujeme oznámiť, že k návrhu na vydanie povolenia na odstránenie stavby nemáme 

pripomienky. 

Veríme, že odstránenie vedenia 220 kV z územia Sokolnica - Senica bude mať pozitívny vplyv na 

scenériu krajiny . 

• Budú dodržané nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Štátnej ochrany prírody SR, Správa 

Chránenej krajinnej oblasti Záhorie, Malacky č. CHKOZA/163-005/2021 zo dňa 17.6.2021: 

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

Plánovaná činnosť čiastočne zasahuje do kompetenčného územia Správy CHKO Záhorie. V rámci 

kompetenčného územia Správy CHKO Záhorie trasa elektrického vedenia zasahuje do týchto 

chránených území pod správou CHKO Záhorie : 

- PP Chropovská strž -v ktorom platí 4. stupeň územnej ochrany 

- PP Chvojnica - v ktorom platí 4. stupeň územnej ochrany, spolu so 60 ochranným pásmom od 

hranice PP Chvojnica v ktorom platí 3 stupeň územnej ochrany 

- SKUEV0901 Havran v ktorom platí 2. stupeň územnej ochrany 

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať na existujúcich zariadeniach takže nepríde k novému záberu 

poľnohospodárskeho, alebo lesného fondu. Odstránením elektrického vedenia nedôjde k novým 

nárokom na ochranu prírody a krajiny, nakoľko dôjde k likvidácií existujúceho technologického 
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zariadenia a po ukončení revitalizačných prác je možno predpokladať návrat k pôvodným prírodným 

podmienkam v dotknutom území. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je predpokladaný 

významnejší vplyv na predmety ochrany vyššie spomínaných chránených území. Na vjazd do 

územia s 2 a vyšším stupňom územnej ochrany je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody 

Návrh riešenia 

Správa CHKO Záhorie nemá zásadnejšie predpoklady k projektovej dokumentácii odstránenia 

stavby „Demontáž 220kV vedenia V280 Sokolnica - Senica" za predpokladu: 

- prípadné výruby drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci 

samostatného konania v zmysle § 47 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny 

- pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný 

výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy). 

●Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Ochrany dravcov na Slovensku, Trhová 54, 

Bratislava zo dňa 8.5.2021: 

V zmysle nášho telefonického rozhovoru som sa skontaktoval s pracoviskom prevádzkovej údržby 

SEPS s pánom Gregušom, ktorý potvrdil, že búdky na stožiaroch budú demontovať a uložia ich vo 

svojich skladových priestoroch na ďalšie využitie. 

V prípade nejasností ma prosím volajte ma +421903 768 394 

●Budú dodržané nasledovné podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova  

6, Bratislava,  zo dňa 16.06.2021: 

V predloženej dokumentácii boli identifikované križovania s vedeniami VN 22kV a VVN 110 kV. 

Potvrdzujeme správnosť a umiestnenie existujúcich križovaní s vedeniami prevádzkovanými našou 

spoločnosťou v predloženej dokumentácii. V dokumentácii odstránenia stavby žiadame uviesť 

technologický postup bezpečnej demontáže stožiarových  konštrukcii a ich betónových základov, 

fázových vodičov, zemniaceho lana a izolátorových závesov, ktoré sú v miestach a v dosahu miest 

križovania s nadzemnými a podzemnými vedeniami VN 22kV a VVN 110 kV. Vzhľadom na 

predpokladané termíny demontáže je možné, že  príde k zmenám  trasovania  vedení VN 22kV  a 

VVN 110 kV, ktoré by  ovplyvnili  rozsah  prác. Z tohto dôvodu Je nevyhnutné v etape prípravy 

realizácie požiadať o aktualizáciu a preverenie údajov. S pohľadu dispečerského riadenia je 

vzhľadom na predpokladaný termín odstránenia stavby v období 08/2022 až 12/2023 potrebné vždy 

do deviateho mesiaca (september) s plánom na nasledujúci rok, požiadať o upresnenie nárokov na 

vypínanie vedení VN 22kV a VVN 110 kV vrátane časovej náročnosti. Náklady pre zabezpečenie 

vypínania, potrebných manipulácii a k zabezpečeniu pracoviska budú na základe objednávky 

vyčíslené v aktuálnom roku na požiadanie zhotoviteľa prác. 

Po vzhliadnutí predložených dokumentov vydávame súhlasné stanovisko za dodržania podmienok  

a požiadaviek uvedených v tomto vyjadrení. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 

Bratislava, č.  TD/NS/0450/2021/Mo zo dňa 11.06.2021: 

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"): SÚHLASÍ s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby 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-0 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 pred začatím demolačných prác súvisiacich s odstránením stavby požiadať 

SPP-D o demontáž určeného meradla (plynomeru), 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme  plynárenských  zariadení  

prostredníctvom  online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D  www.spp-distribucia.sk  

(časť  E-služby)  najneskôr  3  pracovné  dni pred zahájením plánovaných prrác. V prípade 

neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú  
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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 činnosti 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 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 kopanýmí 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. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-

distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a 

obsypu 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 prevádzkovateľa, 

- 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, musi byľ ihneď 

ohlásené  SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' 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 dodržiaval' 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 TPP 906 01 a STN 7360 05, 
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- 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:  žiadne 

Prílohy:  Orientačné znázornenie  

                                   Technické parametre sondy 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska,  je 

stavebník  povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

rozhodnutia o odstránení stavby bude podaný najneskôr do 11. 06. 2022, ak stavebník túto lehotu 

zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak 

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 

bolo toto stanovisko vydané. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, č. 36531/2021/33 zo dňa 31.05.2021: 

ZsVS a.s. útvar prevádzky diaľkových vodovodov nemá k žiadosti pripomienky, nakoľko sa dané 

katastrálne územie nenachádza v správe ZsVS. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Trnavskej vodárenskej spoločnosti, 

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,  zo dňa 24.05.2021: 

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179,Piešťany, nemá v správe obci 

uvedené v žiadosti. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Slovak Telekomu, a.s., Bajkalská 28,   

Bratislava, č. 6612203562  zo dňa 02.02.2022:  
1. 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. 
 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 povinnosť 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 sieti (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: 

      Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211 

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 Slovák Telekom, a.s. a DiGi SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
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materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 

projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. 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. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podfa § 

68 zákona č. 351/2011Z.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 

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. 

10. 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/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. 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. 

12. 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. 

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 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy' a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, bolí vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

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 

Slovák 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: 

Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

mailto:hradil@suptel.sk


- strana č. 14 povolenia na odstránenie stavby č. SSÚ-2022/851 zo dňa 19.04.2022- 

 

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 ± 30 

cm 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 telefónne číslo 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.teiekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., 

Karloveská 2, 842 17 Bratislava č. CS SVP OZ BA 1795/2021/2 zo dňa 2.7.2021:  

Pôvodné elektrické vedenie križuje nasledovné vodné toky v správe SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., OZ Bratislava: 

- Myjava (cca rkm 50,6, medzi p.b. Č267-268), 

- Teplica (cca rlan 10,8; medzi p.b. č.258-259), 

- pravostranný prítok Sobotišťského potoka (medzi p.b. č.252 a251), 

- Pasecký potok v cca rkm 9,0 a jeho pravostranný prítok (medzi p.b. č. 245 a 246) a jeho 

ľavostranný prítok (medzi p.b. č.248 a249), 

- Častkovský potok (cca rkm 1,8; medzi p.b. č. 243 a 244), 

- Chvojnica (cca rkm 22,1; medzi p.b. 231 a 239), 

- Chropovský potok (cca rkm 4,0; medzi p.b. č. 232 a 233) a jeho pravostranný prítok (medzi p.b. 

č. 232 a 231), 

- Koválovecký potok (v cca rkm 4,8, v blízkosti p.b. č. 229) a jeho pravostranný prítok (medzi p.b. 

č. 228 a 227), 

- Hlbocký potok ( medzi p.b. č. 225 a 226) a jeho pravostranný prítok (p.b. č.224 a 223) 

- Skalický potok (v tesnej blízkosti p.b. č. 215), 

- Zlatnícky potok (cca rkm 8,480, medzi p.b. č. 213 a 212), 

- Baracký potok (cca rlan 0,960, medzi p.b. č. 211 a 210), 

- Kostolný potok (vcca rkm0,5, medzi p.b. č.208 a 207). 

- Sudoměřický potok (v cca rkm 7,200) a 

Demontáž končí pri p.b. č. 206, ktorý je v tesnej blízkosti koryta vodného toku Sudoměřický potok 

na území ČR. 

Po preštudovaní podkladov k predmetnej žiadosti dáva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava nasledovné vyjadrenie: 

• K navrhovanému zámeru demontáže vedenia nemáme námietky. Pri realizácii demontáže 

elektrického vedenia a betónových základov stožiarov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodných 

tokov nesmie dôjsť k poškodeniu korýt vodných tokov ani k zhoršeniu ich odtokových pomerov. 

• Stavebné práce  požadujeme  realizovať  v  súlade  so  zákonom  č.  364/2004  Z.  z.  (Vodný  

zákon) a zákonom č. 7/20 l O Z. z. (Zákon o ochrane pred povodňami). Počas nich nesmie prísť k 

úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd. 

http://www.teiekom.sk/
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• Stavbou dotknuté pobrežné pozemky pozdĺž vodného toku Morava (do 10 m od brehovej čiary 

vodného toku a do 10 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze) žiadame po skončení stavebných prác 

uviesť do pôvodného stavu a na odkontrolovanie prác prizvať na predmetnú lokalitu pracovníka 

SVP, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy so sídlom v Malackách. Kontaktnou osobou je 

Ing. Miroslav Čulen, e-mail: miroslav.culen@svp.sk, tel. 034/7976121. 

• Začiatok prác súvisiacich s odstraňovaním betónových základov stožiarov v blízkosti Skalického 

potoka a Kováloveckého potoka, ako i práce na demontáži 220 kV vedenia v blízkosti 

Sudoměřického potoka, žiadame vopred oznámiť zástupcovi našej organizácie pre predmetný úsek 

minimálne jeden týždeň vopred. Kontaktnou osobou je Ing. Miroslav Čulen, e-mail: 

miroslav.culen@svp.sk, tel. 034/7976121. 

• Ak realizáciou stavby budú dotknuté pozemky v správe SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, bude potrebné 

zmluvne dohodnúť úpravu majetkovoprávnych vzťahov. Kontaktnou osobou je vedúca odboru  

správy  majetku   je   Ing. Zuzana   Kamenická,   e-mail:   zuzana.kamenicka@svp,sk, tel. +421 911 

784 181. 

• Vzhľadom na to, že predmetná stavba sa dotýka hraničného vodného toku Sudoměřcký potok, je 

potrebné prerokovať zámer v Slovensko-českej komisii pre hraničné vody a v Stálej slovensko 

českej hraničnej komisii. 

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy, 

ktoré sú vzhľadom na realizáciu prác na hraničnom vodnom toku a dikciu ES 60/2000 

bezpodmienečne potrebné. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 

63 Bratislava 211 č. 3478-4/120/2021 zo dňa 15.06.2021: 

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že stavba 

„Demontáž 220  kV  vedenia V280  Sokolnice -  Senica  v úseku  št. hr. ČR/SR -  p.b.  č. 269" sa v 

jednotlivých k.ú. dotkne  hydromelioračných  zariadení  v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne: 

- v k.ú. Skalica 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy ,,E", ,,E2", 

,,F2" vodnej stavby „ZP Holíč - Petrov II." (evid.č. 5208 277). 

V blízkosti závlahovej vetvy „E2" sa nachádza stožiar č. 209 na demontáž a v blízkosti závlahovej 

vetvy „F2" sa nachádza stožiar č. 211 na demontáž. 

Čerpacia stanica uvedenej vodnej  stavby  bola  vr.  2014  odpredaná  a následne  rúrová sieť vr. 

2015 vyradená z evidencie HMZ. 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje odvodňovací kanál C (evid.č. 5208 140 003), ktorý bol 

vybudovaný vr. 1975 o celkovej dĺžke 0,600 km v rámci stavby „OP a ÚT MOVIS Holič", 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje odvodňovací kanál B (evid.č. 5208 140 002), ktorý bol 

vybudovaný vr. 1975 o celkovej dĺžke 0,750 km v rámci stavby „OP a ÚT MOVIS Holič", 

- v blízkosti odvodňovacieho kanála B  (evid.č.  5208  140 002)  sa  nachádza  stožiar č. 2154 na 

demontáž, 

-  v k.ú. Koválovec 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy „B1-5", ,,B2", 

,,B3" vodnej stavby „ZP Radošovce" (evid.č. 5208 273). Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 

1981 s celkovou výmerou 825 ha. 

V blízkosti závlahovej vetvy „B3" sa nachádza stožiar č. 229 na demontáž, 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje  odvodňovací  kanál  Nivky  (evid.č.  5208 047 001), ktorý 

bol vybudovaný vr. 1928 o celkovej dĺžke 0,400 km v rámci stavby „OP Koválovec", 

- v k.ú. Sobotište 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy „Al-2", ,,Al-3", 

,,Al", ,,A" vodnej stavby „ZP Sobotište" (evid.č. 5208 317). Stavba závlahy bola daná do užívania 

vr. 1994 s celkovou výmerou 145 ha. 

V blízkosti závlahovej vetvy „Al" sa nachádza stožiar č. 260 na demontáž, 

- v k.ú. Radošovce, Chropov, Častkov, Lopašov, Podbranč a Prietrž v trase demontáže 22 kV 

vedenia neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 

- v k.ú. Častkov 
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V blízkosti trasy demontáže 22 kV vedenia sa nachádza odvodňovací kanál Ľavostranný (evid.č. 

5208 287 003), ktorý bol vybudovaný vr. 1985 o celkovej dĺžke 1,285 km v rámci stavby „OP a ÚT 

Sobotište II/l ". 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v časti trasy demontáže 22 kV vedenia navrhovanej stavby v k.ú. 

Skalica a Častkov je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 

systémom nám neznámeho vlastníka. 

V prílohe Vám zasielame situácie v rôznych mierkach - 5x s orientačným vyznačením záujmového 

územia závlahových stavieb, podzemného závlahového potrubia, odvodňovacích kanálov a 

navrhovanej trasy demontáže 22 kV vedenia. 

Podrobné situácie rúrovej siete závlahových stavieb Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v 

teréne ako aj identifikáciu kanálov v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca 

Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č.t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č.t. 

0903 997 972. 

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

- závlahové   stavby   -   záujmové   územie   závlah,   podzemné    závlahovú    potrubia a 

odvodňovacie kanále žiadame rešpektovať 

- pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia 

a identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcov Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. 

Brúsik, č.t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č.t. 0903 997 972 

- k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí protokolárne (zápisom do 

stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác 

- v prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia a odvodňovacích 

kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného 

stavu na náklady investora 

Projektovú dokumentáciu navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie, vrátane zákresu 

závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov do Prehľadnej situácie. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 

● Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 

63 Bratislava 211 č. 3478-4/120/2021 zo dňa 04.11.2021: 

K stavbe „Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice - Senica v úseku št. hr. ČR/SR - p.b. č. 269'' 

sme sa vyjadrili listom č. 3478-2/120/2021 zo dňa 15.06.2021, kde sme uviedli, že stavba 

„Demontáž 220 kV  vedenia  V280  Sokolnice  -  Senica  v úseku  št. hr. ČR/SR -  p.b.  č. 269" sa v 

jednotlivých k.ú.  dotkne  hydromelioračných  zariadení  v správe  Hydromeliorácie, š.p. 

nasledovne: 

- v k.ú. Skalica 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy ,,E", ,,E2", 

,,F2" vodnej stavby „ZP Holíč - Petrov II." (evid.č. 5208 277). 

V blízkosti závlahovej vetvy „E2" sa nachádza stožiar č. 209 na demontáž a v blízkosti závlahovej 

vetvy „F2" sa nachádza stožiar č. 211 na demontáž. 

Čerpacia stanica uvedenej vodnej  stavby  bola  vr.  2014 odpredaná  a následne  rúrová  sieť vr. 

2015 vyradená z evidencie HMZ. 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje odvodňovací kanál C (evid.č. 5208 140 003), ktorý bol 

vybudovaný vr. 1975 o celkovej dĺžke 0,600 km v rámci stavby „OP a ÚT MOVIS Holič''. 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje odvodňovací kanál B (evid.č. 5208 140 002), ktorý bol 

vybudovaný v r. 1975 o celkovej dĺžke 0,750 km v rámci stavby „OP a ÚT MOVIS Holič", 

- v blízkosti odvodňovacieho kanála B (evid.č. 5208 140 002) sa nachádza stožiar č. 215 na 

demontáž, 

- v k.ú. Koválovec 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy 

„Bl-5", ,,82", ,,B3" vodnej stavby „ZP Radošovce" (evid.č. 5208 273). Stavba závlahy bola daná do 

užívania v r. 1981 s celkovou výmerou 825 ha. 

V blízkosti závlahovej vetvy „B3" sa nachádza stožiar č. 229 na demontáž, 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje odvodňovací  kanál  Nivky  (evid.č.  5208 047 001), 

ktorý bol vybudovaný vr. 1928 o celkovej dĺžke 0,400 km v rámci stavby „OP Koválovec", 
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- v k.ú. Sobotište 

- trasa demontáže 22 kV vedenia križuje podzemné rozvody závlahovej vody, vetvy „Al-2", ,,Al-

3", ,,Al", ,,A" vodnej stavby „ZP Sobotište" (evid.č. 5208 317). Stavba závlahy bola daná do 

užívania v r. 1994 s celkovou výmerou 145 ha. 

V blízkosti závlahovej vetvy „Al" sa nachádza stožiar č. 260 na demontáž, 

- v k.ú. Radošovce, Chropov, Častkov, Lopašov, Podbranč a Prietrž v trase demontáže 22 kV 

vedenia neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 

- v k.ú. Častkov 

V blízkosti trasy demontáže 22 kV vedenia sa nachádza odvodňovací kanál Ľavostranný (evid.č. 

5208 287 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1985 o celkovej dĺžke 1,285 km v rámci stavby „OP a ÚT 

Sobotište II/1". 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v časti trasy demontáže 22 kV vedenia navrhovanej stavby v kú. 

Skalica a Častkov je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 

systémom nám neznámeho vlastníka. 

V prílohe sme Vám zaslali situácie v rôznych mierkach - 5x s orientačným vyznačením záujmového 

územia závlahových stavieb, podzemného závlahového potrubia, odvodňovacích kanálov a 

navrhovanej trasy demontáže 22 kV vedenia. 

Podrobné situácie rúrovej siete závlahových stavieb Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v 

teréne ako aj identifikáciu kanálov v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca 

Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č.t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č.t. 

0903 997 972. 

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

- závlahové   stavby   -   záujmové   územie   závlah,   podzemné    závlahové   potrubia a 

odvodňovacie kanále žiadame rešpektovať 

- pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia 

a identifikáciu odvodňovacích kanálov zástupcov Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. 

Brúsik, č.t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č.t. 0903 997 972 

- k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydrorneliorácie, š.p., ktorí protokolárne (zápisom do 

stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác 

- v prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia a odvodňovacích 

kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného 

stavu na náklady investora 

Tieto naše podmienky sú uvedené v textovej časti projektovej dokumentácie a všetky uvedené 

križovania s podzemnými rozvodmi závlahovej vody a s odvodňovacími kanálmi sú zakreslené v 

grafickej časti projektovej dokumentácie „C2. Prehľadná situácia", EV 462-21- 095. 

Pri dodržaní našich podmienok nemáme námietky voči povoleniu stavby. Platnosť tohto vyjadrenia 

je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 
●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Orange Slovensko a.s. Metodova 8,  Bratislava, 
č. BA-2163/2021 zo dňa 21.06.2021: 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácii 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 budu realizovné 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 byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 
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vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu 

objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej 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 súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 

pásme, 

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, 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.  033/77 320 32, mob.0907 721 378 

- je nutné preveriť výškového a stranového uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

- pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy, 

- ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : - 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej 

dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. 

Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, 

a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo 

vyjadrenia o existencii PTZ. 

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Belanský 

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do 

projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách zodpovedá projektant! 
●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 

Bratislava vydaného dňa 24.05.2021:  

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.,. 

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto 

vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia spoločnosti Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 

vydaného dňa 15.06.2021, pod č. SN/R/2021/012254/Z: 

V súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie pre vydanie povolenia na odstránenie stavby 

“Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice-Senica v úseku št. hr. ČR/SR-p.b.č.269" si Vás 

dovoľujeme informovať, že v záujmovom území sa nenachádzajú zariadenia ani inžinierske siete vo 

vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia spoločnosti TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 

Bratislava vydaného dňa 31.05.2021, pod č. 006194/2021: 

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa 

našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. 

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systé my, optické siete a telekomunikačné systémy a 

zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania . 

Žiadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je povinná v 

nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, 

ktoré sú predmetom jeho žiadosti, ako aj evidencie a uchovávania písomnosti v súlade s 
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Registratúrnym poriadkom spoločnosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich 

ochrane dozvedieť viac na  http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

Od 29.4.2019 je možné o vydanie stanoviska požiadať aj elektronicky, prostredníctvom webu 

https://es.transpetrol.sk. Pre žiadosti podané elektronicky je možné priebežne sledovať stav vybavenia a 

informatívna verzia stanoviska  je sprístupnená  okamžite po schválení, ešte pred odoslaním listinnej  verzie. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia spoločnosti Energotel, a.s. Miletičova 7, 

Bratislava vydaného dňa 02.06.2021, reg.č. 620211233: 

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, 

a.s. 

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie v tomto vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu. 

Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli 

poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Energotel, a.s.. 

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej iba 

Vedenia) 

V zmysle§ 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný 

do projektu stavby zakresliť  priebeh  všetkých   podzemných   vedení  v majetku   spoločnosti   

Energotel,   a.s.   nachádzajúcich  sa v záujmovom území. 

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom 

majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu 

https://registraciaportal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na 

https://www.energotel.sk/demarcation-of networks.  Kontakt  na  vytýčenie:   Tomáš   Braniša,   

mobil  0911  775 064,  email:   vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť 

registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia. 

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67 

Zákona č.610/2003Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä: 

a)  Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 

6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu, 

b)  Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt 

vytycovanie@energotel.sk, 

c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia 

Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás 

Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 

vyznačenej polohy Vedení, 

d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 

poškodeniu, 

e)  Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 

k Vedeniam, 

f)  Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a 

poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú 

prevádzkyschopnosť, 

g)  Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku 

kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu Vedení, 

h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia 

(zákrytové dosky, fólia, markre), 

i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia), 

j)  V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s . o opätovný súhlas, 

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie 
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preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, 

a.s.. 

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. 

číslo +421 250 612 200. 

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia spoločnosti NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 

Bratislava č. Z-NAF-006136/2021 zo dňa 10.06.2021: 

Predmetná stavba sa nachádza na ploche prieskumného územia Viedenská panva - sever, určeného 

ku dňu vydania tohto stanoviska spoločnosti, avšak nezasahuje do oblasti, v ktorej sa nachádzajú 

zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, spoločnosť nemá námietky k stavbe Demontáž 220 kV 

vedenia V280 Sokolnice - Senica v úseku št. hr. ČR/SR - p.b.č. 269 podľa predloženej 

dokumentácie. 

Toto stanovisko možno použiť len pre účely vyššie uvedenej stavby, umiestnenej na pozemkoch 

podľa predloženej dokumentácie. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia spoločnosti Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14, 

831 01 Bratislava č. 2862,2928/2021 zo dňa 03.06.2021: 

Spoločnosť Towercom, a.s. vo vami určených lokalitách, podľa predloženej mapy a PD záujmového 

územia, neprevádzkuje žiadne svoje zariadenia, resp. siete. Vami navrhovaná činnosť v určených 

oblastiach nevyvolá  stret záujmov s činnosťou našej spoločnosti. K PD, výstavbe a stavebnému 

(územnému) konaniu nemáme námietky. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Mesta Skalica č. OVÝ-2021/1870-2-11424 zo 

dňa 24.05.2021: 

So zámerom odstránenia stavby, ,,Demontáž 220 kV  vedenia V280 Sokolnice- Senica v úseku št. 

hr. ČR/SR - p. b. č. 269" spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 

59/A, 824 84 Bratislava, ktorá pozostáva z demontáže pôvodného vzdušného vedenia V280 v úseku 

od štátnej hranice ČR/SR po podperný bod č. 269 v rozsahu cca 20,3 km (z toho v k.ú. Skalica cca 

4,322 km) s počtom 63 ks demontovaných stožiarov na pozemkoch v k.ú. Skalica, pričom betónové 

základy budú odstránené do hĺbky 1 m  pod úroveň terénu v súlade s predloženou prehľadnou 

situáciou stavby  vypracovanou spoločnosťou Elektrovod a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, 

z 05/2021 Mesto Skalica súhlasí pri dodržaní nasledovných podmienok. 

1. Pri realizácii výkopových prác v trávnatých plochách a pri drevinách je potrebné dodržať STN 

83 7010. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore.  Ak to vo  výnimočných  

prípadoch  nie  je  možné  zabezpečiť,  musí  sa  výkop  vykonávať   ručne  a nesmie sa viesť bližšie 

ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene 

sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 

Ak príde pri odstránení stavby k zásahu do porastov realizátor zašle 15 dní vopred oznámenie v 

zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na Okresný úrad v Skalici, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica. 

V prípade, že príde k výrubu, realizátor požiada príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas s 

výrubom drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a k žiadosti 

priloží súhlas vlastníkov. Dreviny v zmysle § 47 ods. 4 písm. a) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny realizátor odstráni len so súhlasom vlastníka pozemku. 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje 

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania žiadateľa, 

b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh 

pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci 

identifikáciu dreviny v teréne, 

c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej 

zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, 

nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom 

drevina rastie(§ 47 ods. 3 zákona), 
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d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa 

meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku 

nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu, 

e) odôvodnenie žiadosti. 

2. Pri realizácii výkopových prác v komunikácii je potrebné dodržať ustanovenia zákona 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (§ 8 zvláštne užívanie). Investor pred realizáciou stavby požiada o 

povolenie rozkopávky verejného priestranstva. V mieste križovania komunikácie je potrebné 

pracovné miesto vyznačiť prenosným dopravným značením.  Určenie dopravného značenia vydá 

príslušný cestný správny orgán. 

3. Pri realizácii odstránenia stavby treba dodržiavať zákaz vjazdu motorových  vozidiel na všetky 

cyklotrasy v danej lokalite. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Radošovce, Obecný úrad 188, 908 63 

Radošovce č.j. 602/2021 zo dňa 18.05.2021: 

Obec Radošovce, konajúca starostom Ing. Vladimírom Kočárikom Vám na základe Vašej žiadosti 

zo dňa 10.5.2021 o vyjadrenie k zámeru demontáže existujúcej technickej infraštruktrúy oznamuje, 

že: súhlasí s realizáciou zámeru v zmysle žiadosti a pripojenej dokumentácie. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Koválovec, Koválovec 53, 908 63 

Koválovec, č. ST 07/2021 zo dňa 15.6.2021: 

K zámeru odstránenia stavby „DEMONTÁŽ 220 KV VEDENIA V280 SOKOLNICE-SENICA v 

úseku štátna hranica s ČR- p. b. č. 269" nemá Obec Koválovec výhrady a s uvedeným zámerom 

súhlasí, za splnenia týchto podmienok: 

1. Kovy, železo a ostatný podobný odpad z demontáže stavby bude odvezený mimo k. ú. 

Koválovec. 

2. Betónový odpad zo základov a nadzemnej časti stĺpov stavby bude odstránený a odvezený mimo 

k. ú. Koválovec a následne zlikvidovaný podľa zákonov o likvidácii takéhoto druhu odpadu. 

3. Jamy a diery po základoch jednotlivých stĺpov stavby budú vrátené do stavu pred realizáciou 

tejto stavby, to znamená zavezené zeminou a dorovnané do okolitej ornice, či trvale trávnatého 

porastu. 

4. Odstránenie stavby na ornej pôde prebehne v období pred zasiatím úrody alebo po jej zbere. 

5. Príjazdové trasy k miestam odstránenia stavby budú po odstránení stavby vrátené do takého 

stavu v akom boli pred odstraňovaním stavby. 

6. Počas odstraňovania stavby budú splnené všetky bezpečnostné predpisy ukladané zákonom a 

bude riadne a včas oznámený na Ocú Koválovec  dátum a čas prác, tak  aby  o tom bolo možné 

bezpečne informovať osoby obvykle i náhodne pohybujúce sa v miestach odstraňovania stavby. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Chropov, Chropov č. 132, 908 64 Chropov 

zo dňa 10.9.2021: 

Obec Chropov v zastúpení starostkou obce p. Renátou Zdražilovou nemá námietky a súhlasí s 

demontážou existujúcej technickej infraštruktúry. 

V predmetnom území sa v k. ú. Chropov nenachádzajú žiadne trasy nadzemných a podzemných 

inžinierskych sietí v správe Obce Chropov a zámerom demontáže vedenia V280 nebude dotknutý 

žiadny správca siete. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Lopašov, 908 63 Lopašov č. 80 č. 

OcÚLop-93/2021 zo dňa 13.05.2021: 

Obec Lopašov na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k zámeru demontáže existujúcej technickej 

infraštruktúry na odstránenie stavby s názvom „ Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice- Senica 

v úseku št.hr. ČR/SR-p.b.č.269" uvádza, že nemá pripomienky k plánovanej demontáži. V oblasti 

k.ú. Lopašov treba dať pozor na práce v blízkosti toku Chvojnica, ktorý je chráneným územím. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Častkov, 906 64 Častkov 35 č. 143/2021 

zo dňa 8.6.2021: 

Obec Častkov súhlasí s odstránením existujúcej technickej infraštruktúry a to s demontážou 220 kV 

vedenia V280 Sokolnice - Senica. V obci Častkov  ide podľa listu  zo dňa 10.5.2021  o 4,014 km 

dlhý úsek. Na tomto úseku nie sú žiadne inžinierske siete v správe obce. Obec neeviduje externého 

správu sieti v tomto území. 
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Obec Častkov upozorňuje, že v tomto úseku sa nachádza územie európskeho významu 

NATURA2000 pod názvom Havran, kód územia SKUEV0901, ktoré je v správe CHKO Záhorie. K 

vyjadreniu k tomuto zámeru je preto nutné stanovisko správy CHKO Záhorie. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Sobotište č. OcÚSob-109/2021/001 zo dňa 

11.06.2021: 

Obec Sobotište preskúmala zámer predložený Vašou spoločnosťou, ktorého obsahom je demontáž 

pôvodného vedenia V 280 v úseku od štátnej hranice ČR/SR po p.b.č. 269 v rozsahu cca 20,3 km s 

počtom 63 ks demontovaných stožiarov. 

Časť tohto vedenia - úsek o dĺžke 4,605 km prechádza katastrálnym územím našej obce. Existujúca 

technická infraštruktúra je situovaná mimo zastavaného územia obce, preto nepredpokladáme, že jej 

demontážou by mohli byť ohrozené stavby rodinných domov a iných budov. 

Pri prácach príde k vybúraniu betónových základov, pričom priestor po odstránených základoch 

bude vyplnený zeminou a terén upravený na niveletu okolitých pozemkov. Užívateľom okolitých 

pozemkov a  pozemkov  pod  el.  vedením  je  Roľnícke  družstvo  Samuela  Jurkoviča v Sobotišti 

(sídlo: 906 05, Sobotište, č. 70), ktoré ich intenzívne obhospodaruje a využíva na poľnohospodárske 

účely. Demontážou ako i mechanizmami, ktoré sa k jednotlivým stožiarom budú musieť dostať  cez 

polia, môže prísť k poškodeniu  zasiatych  poľnohospodárskych plodín. Z dôvodu minimalizácie 

zásahov do polí a zabráneniu prípadnému vzniku škôd na porastoch je potrebné, aby Vaša 

spoločnosť zámer demontáže vedenia konzultovala priamo so zástupcami roľníckeho družstva. 

V záujmovom území sa tiež nachádzajú nadzemné a podzemné inžinierske siete, kde je potrebné 

vyžiadať si stanoviská správcov sietí. Podľa našich vedomostí ide o nasledovné siete: 

•  optický kábel - nachádza sa pri št. ceste Il/500, medzi pod.b.č. 257 - 258 

•  vzdušné elektrické vedenia 

•  cesty 11/581, II/500 a miestna komunikácia (Sobotište - Kunovská priehrada) 

• súčasne Vás upozorňujeme,  že v záujmovom  území sa môžu  nachádzať  i ďalšie  siete  (o 

ktorých nemáme vedomosť). 

Obec  Sobotište,  za  predpokladu,  že  budú  oslovení  všetci  správcovia  inžinierskych   sietí a 

uzatvorená dohoda s Roľníckym družstvom Sobotište nemá voči uskutočneniu demontáže 

existujúcej technickej infraštruktúry námietky. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Podbranč zo dňa 3.6.2021: 

Obec Podbranč súhlasí so zámerom odstránenia nadzemného elektrického vedenia lx220kV V280 v 

k.ú Podbranč. Vedenie sa nachádza nad jedným rodinným domom a preto Vás prosím o opatrnosť, 

aby nedošlo k poškodeniu majetku nášho občana. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Obce Prietrž, 906 11 Prietrž 126 č. 242/2021 zo 

dňa 10.09.2021: 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k zámeru demontáže existujúcej technickej infraštruktúry  

„Demontáž  220kV   vedenia  V 280  Sokolnice  -   Senica"     dávame  súhlasné stanovisko. 

Žiadame  Vás  informovať  vlastníkov.  resp.  nájomcov.  ktorí  obhospodarujú  pozemky v mieste 

stavby a prejazdu motorovým i vozidlami. 

Vyjazdené koľaje, prípadne znečistenie alebo poškodenie cesty žiadam e vrátiť do pôvodného stavu. 

V trase demontáže existujúcej technickej infraštruktúry nemá obec žiadne  inžinierske siete. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia IKEA Industry Slovakia s.r.o., Továrenská 

2614/19, 901 01 Malacky zo dňa 08.07.2021: 

Na predmetnej parcele CKN 10212/2 k.ú. Skalica, ktorú má naša spoločnosť v nájme, pestujeme 

rýchlorastúce dreviny (ďalej len RRD). RRD nie je možné pestovať v ochrannom pásme 

elektrického vedenia. Podľa technickej špecifikácie vo Vašej žiadosti máme zato, že toto ochranné 

pásmo predstavuje dostatočnú veľkosť pre uskutočnenie plánovaného zámeru - demontáž vedenia 

V280 bez nutnosti zásahu do porastu RRD. 

Napriek tomu v prípade nutnosti zásahu do porastu RRD, alebo oplotenia plantáže žiadame: 

•  Túto skutočnosť vopred telefonicky oznámiť na kontakt uvedený v tomto stanovisku, aspoň dva 

pracovné dni vopred, kde zástupca našej spoločnosti posúdi situáciu a navrhne alternatívy (ak budú 

existovať) 

•  Plne uhradiť škodu na drevinách spôsobenú zámerom 

• Pri nutnosti demontáže vstupnej brány oplotenia, konzultovať postup s našim pracovníkom a 
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následne vykonať opätovnú montáž brány oplotenia, tak aby bola plne funkčná. 

•  Informovať o neočakávaných udalostiach 

• Rovnako žiadame ohlásiť začiatok demontážnych prác, pre častejšie vykonávanie kontrol 

oplotenia na ochranu pred divou zverou. 

V prípade ďalších nejasností a otázok sa na nás môžete obrátiť telefonicky, alebo emailom. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia MOVIS – AGRO AK, s.r.o., Horská cesta 

1804/9, 909 01 Skalica č. Zn.: 3-128/2021 zo dňa 16.7.2021: 

Firma MOVIS -  AGRO AK, spol. s r.o. akceptuje zámer demontáže pôvodného vedenia V280 a 

demontáže stožiarov č. 208, 209, 210, 213 a 216 (spolu 5 ks stožiarov) vrátane betónových 

základov a ostatného príslušenstva stožiarovej konštrukcie nachádzajúce sa na pozemkoch v našom 

užívaní. 

Podmienkou akceptácie je uvedenie pozemkov do pôvodného stavu a v prípade že v čase 

demontáže bude na parcele nepozberaná plodina, budeme požadovať kompenzáciu za túto plodinu 

vo výške aktuálnej tržnej ceny. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia ROD Skalica a.s., Horská cesta 3017/7A, 909 

01 Skalica č. 37/rod/RS/2021 zo dňa 06.05.2021: 

ROD  Skalica,  a.s.,  so  sídlom   Horská   cesta  3017 /7A,   909  01  Skalica,  IČO:  00 203 688,  v 

nadväznosti na Váš list (zn. 3-129/ 2021, log. Palacka), požaduje aby po ukončení všetkých prác 

súvisiacich  s ohlásenou  demontážou existujúcej  technickej infraštruktúry - 220 kV vedenia V280 

Sokolnice  -  Senica  v úseku  št. hr.  ČR/SR -  p.b.č.  269 -  realizovaného  na pozemkoch parcela  

č. 9930,  9969,  9386,  9382/1 a 9385,   uviedli  pozemok  a porast  do  pôvodného stavu (terén 

vrátane osevu), alebo uhradili náklady s tým spojené. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia EKOfarma Zlatnícka dolina, s.r.o., Horská cesta 

1806/27, 909 01 Skalica, č. 3-130/2021 zo dňa 06.07.2021: 

Ako užívateľ dotknutých pozemkov pare. č. 9589/1 a pare. č. 9560/1 registra C situovaných v 

katastrálnom území Skalica, na ktorých sa nachádzajú stožiare č. 214 a č. 215 vedenia V280 určené 

k demontáži, týmto vydávame naše súhlasné stanovisko s realizáciou demontážnych a búracích 

prác, v rozsahu ako je uvedené vo Vašej žiadosti. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Lesy Slovenskej republiky, š.p., Pri rybníku 

1301, 908 41 Šaštín Stráže zo dňa 30.9.2021: 

- stavebnou činnosťou nepoškodzovať priľahlé lesné pozemky a neobmedzovať lesnú prevádzku 

- začiatok a harmonogram stavebných prác v predstihu 10 pracovných dní oznámiť na Lesnej 

správe Holíč, kontakt Ing. Martin Kašák, vedúci LS, mobil 0918 334 816 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Lesy Slovenskej republiky, š.p., Pri rybníku 

1301, 908 41 Šaštín Stráže č. 7359/792/2022-111 zo dňa 23.03.2022: 

Toto vyjadrenie sa vzťahuje k činnostiam, ktoré sa majú v rámci celého vyššie uvedeného projektu 

realizovať aj na lesných pozemkoch katastrálnych území Skalica, Radošovce, Koválovec, Chropov, 

Lopašov, Sobotište, Podbranč, Prietrž. 

V rámci vyššie popísaných stavebných činností v mieste, kde dôjde k demontáži vzdušného 

vedenia, jeho ochranné pásmo zaniká. Týmito zmenami by mala byť plocha demontovaného 

vedenia V280 na lesných pozemkoch vrátená do pôvodného stavu - zalesnená. 

Zalesnenie a zabezpečenie lesného porastu, na plochách lesných pozemkov po demontáži 

nadzemného vedenia ako súčasť stavby je spojené s finančnými nákladmi. 

V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, je držiteľ povolenia alebo ním poverená 

osoba povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a 

ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných 

pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do 

pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú 

škodu. 

Vzhľadom k tomu, že na lesnom pozemku po odstránení el. vedenia nemá držiteľ povolenia žiadne 

užívacie právo a teda nemá ako svojou činnosťou uviesť pozemok do pôvodného stavu, škoda, 

ktorá vlastníkovi vznikla (náklady na vrátenie pozemku do pôvodného stavu) by mala byť 

vlastníkovi pozemku uhradená zo strany držiteľa povolenia. Náhrada bude predstavovať spoločnú 

primeranú jednorazovú náhradu za zalesnenie a zabezpečenie nového lesného porastu ako 
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povinnosti vyplývajúce z  §20  zákona  o lesoch.  V zmysle  vyššie  uvedeného  požadujeme  

uzatvoriť  Dohodu o urovnaní medzi LESY SR, š.p. a vlastníkom stavby v ktorej bude vyriešený 

spôsob úhrady za uvedenie vyššie spomenutého pozemku do pôvodného stavu. Výška náhrady bude 

určená projektom rekultivácie s uvedením nákladov na jej realizáciu vypracovaným znalcom v 

odbore Lesníctvo. Projekt rekultivácie žiadame doručiť následne po demontáži nadzemného 

vedenia. 

O časovom priebehu prác na lesných pozemkoch je nevyhnutné najmenej 3 pracovné dni vopred 

informovať vedúceho LS Šaštín! 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia PODBRANČ, Roľnícke družstvo, 906 41 

Podbranč 290 zo dňa 13.07.2021: 

S Vašim zámerom demontáže existujúcej technickej infraštruktúry súhlasíme. 

Zároveň však žiadame o nahradenie škôd, spôsobených na pôde, resp. úrode dotknutých pozemkov. 

Tiež žiadame o uvedenie všetkých prístupových ciest do pôvodného stavu a plochy po odstránení  

základov zarovnať s okolitým terénom. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Poľnohospodárskeho družstva Radošovce, 908 

63 Radošovce 224 č. 222/2021 zo dňa 14.04.2021: 

Poľnohospodárske družstvo Radošovce súhlasí s demontážou stožiarov vedenia V280 

nachádzajúcich sa na pozemkoch v našom užívaní resp. v našom vlastníctve (všetkých 12 

stožiarov), tak ako je uvedené vo vašej žiadosti Zn.: 3-149/2021 s týmito podmienkami: 

1.  Ohlásenie začiatku demontáže 3 dni pred zahájením stavby 

2.  Náhrada škôd spôsobených na poľnohospodárskych kultúrach v plnom rozsahu 

3.  Náhrada škôd spôsobených zhutnením pôdy prejazdom mechanizmov 

4.  Požadujeme dôkladné odstránenie zvyškov betónových základov v okolí stožiarov. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Sanagro Senica, s.r.o. zo dňa 23.4.2021: 

1.  Žiadame pozemok zrovnať na pôvodný stav. 

2.  Žiadame o úplné odstránenie vzniknutého odpadu. 

3.  Žiadame nahradiť škodu vzniknutú narušením ornice+ prípadnú škodu vzniknutú na plodinách. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia PD Dubrava, s.r.o., Podhorie 284, 906 11 

Prietrž zo dňa 28.09.2021: 

1.  Prosím Vás o upresnenie termínu demontáže a následných zemných prác. Nám sa najlepšie hodí 

termín v druhej polovici roka, teda od júla do decembra z dôvodu odobratia úrody. 

2. Žiadame o upovedomenie vopred aspoň 3 týždne tak, aby sme mohli prípadne premiestniť 

oplôtky, či plánovaný pasúci sa dobytok. 

3.  Žiadame o náhradu v prípade poškodenia porastu, prístupovej cesty a pod. 

4.  Prosíme, aby mechanizmy nechodili zdola (od stožiaru 270) a neničili svah eróziou, ale zhora v 

smere demontáže linky tak, ako je na mape. Od stožiaru 268 žiadame pristupovať. Viď príloha "019 

Príl 1- Prehľadka 10 000.pdf" 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia ARS Invest s.r.o.,Komenského 1, 909 01 Skalica 

zo dňa 15.4.2021: 

Na základe Vašej žiadosti zo 6.4.2021 Vám oznamujem, že s demontážou 220kV vedenia V280 

Sokolnice-Senica v úseku st. hr. CR/ SR-p . b. c. 269 SUHLASIM . 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Petra Gajdu, Vinohradnícka 32, 909 01 Skalica 

Zn.3-134/2021 zo dňa 28.4.2021: 

Ako podielový spoluvlastník parc.č 9477 podľa registra C situovaného v katastrálnom území 

Skalica - stožiarová konštrukcia č.217 SÚHLASÍM z demontážou el. vedenia Sokolnice Senica 

p.b.č. 269. 

Pripomienka - kvôli vysokému vedeniu boli odstránené malé stromčeky a zemina bola navezená na 

hromadu smerom k stromom. 

Bol by som rád keby bola zemina vyrovnaná do pôvodného stavu. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Miroslava Šimka, Sibírska 23, 908 51 Holíč zo 

dňa 27.4.2021: 

Na základe Vašej žiadosti zo 6.4.2021 Vám oznamujem, že s demontážou 220kV vedenia V280 

Sokolnice-Senica v úseku st. hr. CR/ SR-p . b. c. 269 SUHLASIM . 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Ing. Evy Prouskovej, Panenská 30, 811 03 
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Bratislava zo dňa 5.5.2021: 

K vašej žiadosti pod zn. 3-142/2021 dolu podpísaná Ing. Eva Prousková rod. Holevová, ako 

podielový spoluvlastník 1/6 dielu pozemku na parcele č.2964 podľa registra Ev katastrálnom území 

Radošovce oznamujem, že súhlasím s navrhovanou demontážou stožiarovej konštrukcie č. 223 za 

týchto podmienok: 

-  moje vlastnícke a užívacie práva k pozemku zostanú v plnom rozsahu nedotknuté a 

- nebudem sa finančne a ani iným spôsobom podielať na demolačných prácach a následných 

stavebných úpravách. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Štefana Kudláča, Radošovce 206 zo dňa 

23.9.2021: 

Súhlasím s demontážou stožiarov vedenia -"Demontáž 220kV vedenia V280 Sokolnice-Senica v 

úseku št. hr. ČR/SR-p.b.č.269", žiadosť zn.: 3-145/2021 s týmito podmienkami: 

1.  Ohlásenia začiatku demontáže týždeň vopred pred zahájením stavby 

2. Náhradu škôd spôsobených na pozemkoch v mojom vlastníctve v plnom rozsahu - predpokladaná 

cena 3 000,00 Eur . 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Márie Mastihubovej zo dňa 12.4.2021: 

Súhlasím s rekonštrukciou stožiaru v katastri vinohrady v Radošovciach. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Štefana Chocholáčka zo dňa 23.9.2021: 

Súhlasím s realizáciou demontážnych prác s tým, že oznámite vopred termín realizácie. Na 

uvedenej parcele je ohradník a pasú sa kone. Pred začatím prác treba zrušit časť ohrady a odviesť 

kone na inú pastvinu. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Branislava Peťka, Dvorkinova 10, 04 22 Košice 

zo dňa 27.4.2021: 

Týmto vyjadrujem súhlas s požiadavkou na odstránenie stožiarovej konštrukcie č.254 vedenia V280 

stojaceho na pare. č.: 1578 podľa registra E v kú: Sobotište, podľa Vášho návrhu 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Ondreja Kuchtu zo dňa 20.4.2021: 

Týmto vyjadrujem súhlas s požiadavkou na odstránenie stožiarovej konštrukcie č.254 vedenia V280 

stojaceho na pare. č.: 1578 podľa registra Ev kú: Sobotište, podľa vašeho návrhu zo dňa 9.4.2021. 

●Budú dodržané nasledovné podmienky vyjadrenia Jaroslava Nečasa, Podbranč 142, 906 05 

Podbranč zo dňa 15.12.2021: 

Na základe listu zo dňa 9.4.2021 s označením „Zn.: 3-164/2021 ", kde je identifikovaný stožiar 

vedenia V280 nachádzajúci sa na pozemkoch v mojom vlastníctve. 

A to konkrétne stožiar č. 266 - parc.č. 652/2 k.ú Kunov, parc.č.10657/2 k.ú. Podbranč. 

Uvedené skutočnosti beriem na vedomie s nasledujúcimi poznámkami! 

A)  Oprava-parc.č.652/2 k.ú. Kunov - po roku 1976 prešla do katastra obce Podbranč pod parc.č.  

10657/3/2/1. 

B) Na odčlenenej parcele č. 10657/1 je rodinný dom (č.domu 142), nad ktorým priamo visia dve 

laná vodičov vedenia V280. Vo Vašej žiadosti som o tom nenašiel žiadnu zmienku. Prosím o bližšie 

informácie na tel.č. 0905 107 373, alebo na email: necas.jaro@gmail.com, pripadne písomnou 

formou. 

 

Námietky účastníkov konania: neboli vznesené 
 

                              O d ô v o d n e n i e 

Mesto Skalica, ako príslušný stavebný úrad, určený Okresným úradom Trnava, Odbor výstavby a 

bytovej politiky č. OU-TT-OVBP2-2021/006398-002 zo dňa 10.02.2021, požiadala dňa 14.02.2022 

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., sídlo Mlynské Nivy 59/A, 824 84 

Bratislava, IČO: 35829141, v zastúpení Elektrovod a.s., sídlo Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, 

IČO: 51412501, v zastúpení Ing. Palacka Miroslav, bytom Kríkova 8695/7, 821 07 Bratislava o 

odstránenie stavby „ Demontáž 220 kV vedenia V280 Sokolnice – Senica v úseku št.hr.SR/ČR – 

p.b.č.269 “ na pozemkoch v katastrálnom území Skalica, Radošovce, Koválovec, Chropov, 

Lopašov, Častkov, Sobotište, Podbranč, Prietrž. Predmetná stavba je vo vlastníctve žiadateľa. 

    Nakoľko predložená žiadosť s prílohami nebola postačujúca k riadnemu posúdeniu, stavebný 
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úrad konanie dňa 18.02.2022 prerušil a vyzval žiadateľa o doplnenie žiadosti do termínu 

30.04.2022. 

   Dňa 28.02.2022 žiadateľ požadované doklady doložil a stavebný  úrad  dňa  07.03.2022  oznámil  

verejnou vyhláškou začatie-pokračovanie konania o odstránení  stavby a zvolal  miestne  šetrenie na 

deň 12.04.2022.                 

Stavebný  úrad v konaní  dňa 12.04.2022 zistil, že odstránením stavby nie sú ohrozené záujmy    

spoločnosti  ani  práva a oprávnené  záujmy účastníkov konania.  

V rámci plánovanej stratégie útlmu 220 kV siete a posilnenia 400 kV siete elektrizačnej prenosovej 

sústavy sa  v súčasnosti  pripravuje  prechod  elektrickej  stanice  (ESt)  Senica  z transformácie 

220/110 kV na transformáciu 400/110 kV. Z tohto dôvodu sa vedenie V280 zaústené do ESt Senica 

stane nefunkčným a bude potrebné ho odstrániť. Zemina po odbúraných základoch bude doplnená, 

zhutnená a terén bude upravený na niveletu okolitých pozemkov.  

V konaní sa vyjadrili: Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti 

o ŽP, Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP a odbor cestnej dopravy a PK, Okresný úrad 

Trnava, odbor starostlivosti o ŽP a odbor cestnej dopravy a PK, Správa údržba ciest TTSK Trnava, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo obrany SR, Dopravný úrad Bratislava, Národná 

diaľničná spoločnosť Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, KR HaZZ Trnava, Slovenská 

agentúra ŽP Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, Malacky, 

Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava,  SPP-distribúcia a.s. Bratislava, ZsVS a,s,, Nitra, TVS 

a.s. Piešťany,  ST a.s. Bratislava, ZSD a.s. Bratislava, SVP š.p. Bratislava, Hydromeliorácie š.p. 

Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, O2 Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovnaft a,s, 

Bratislava, Transpetrol a.s. Bratislava, Energotel, a.s. Bratislava, Nafta a.s. Bratislava, Towercom 

a.s. Bratislava, Mesto Skalica, Obec Radošovce, Obec Koválovec, Obec Chropov, Obec Lopašov, 

Obec Častkov, Obec Sobotište, Obec Podbranč, Obec Prietrž, Ikea Industry Malacky, Movis-Agro 

AK, s..r.o., Skalica, ROD Skalica, a.s., EKOfarma Zlatnícka dolina, s.r.o., Skalica, Lesy SR, š.p. 

Šaštín Stráže, PODBRANČ, RD Podbranč, PD Radošovce, Sanagro Senica, s.r.o., PD Dubrava 

s.r.o.,Prietrž, ARS Invest s.r.o., . 

Správny poplatok vo výške 50,-EUR bol uhradený pri podaní  žiadosti v  zmysle zákona NR SR   

145/1995Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

                                                            P o u č e n i e 

          Podľa § 53 a  § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 

na Mesto Skalica. Pokiaľ správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o ňom sám 

nerozhodne v zmysle §57 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, postúpi 

rozhodnutie odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad  Trnava, odbor výstavby a bytovej 

politiky. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

                                                                                                                               Ing. Anna Mierna 

                                                                                                                                primátorka mesta 

 
Doručí sa: 

1. Verejnou vyhláškou Mesta Skalica 

2. Verejnou vyhláškou Obce Radošovce 

3. Verejnou vyhláškou Obce Koválovec 

4. Verejnou vyhláškou Obce Chropov 

5. Verejnou vyhláškou Obce Lopašov 

6. Verejnou vyhláškou Obce Častkov 

7. Verejnou vyhláškou Obce Sobotište 

8. Verejnou vyhláškou Obce Podbranč 

9. Verejnou vyhláškou Obce Prietrž 
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Na vedomie: 

10. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

11. Ing. Palacka Miroslav, Kríkova 8695/7, 821 07 Bratislava 

12. Elektrovod a.s. Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava (IČO: 51412501) 

13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

14. Slovak Telekom a.s., Poštová 1,  010 08 Žilina  

15. O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 

16. ORANGE a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

17. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

18. Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 

19. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

20. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

21. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

22. NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 

23. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  

24. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany (IČO: 36252484) 

25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. SP. Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky 

26. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

27. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava (IČO: 42355826)  

28. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (IČO: 35919001 

29. Slovenská správa ciest, Inv.výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava  

30. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

31. Okresný úrad Trnava, Odbor CDaPK, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

32. OÚ Senica, odbor cestnej dopravy a PK, Vajanského 17, 905 01 Senica 

33. Ministerstvo dopravy výstavby SR, Sekcia CDaPK, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

34. Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

35. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

36. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

37. OÚ Skalica,odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 20, 909 01  Skalica 

38. OÚ Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

39. OÚ Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17/1, 905 01 Senica 

40. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  

41. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského 17, 901 01 Malacky  

42. Ochrana dravcov na Slovensku, Trhová 54, 841 01 Bratislava 42 (IČO: 31797717) 

43. Mesto Skalica, primátor, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica 

44. Obec Radošovce, Obecný úrad 188, 908 63 Radošovce 

45. Obec Koválovec, Koválovec 53, 908 63 Koválovec 

46. Obec Chropov, Chropov č. 132, 908 64 Chropov 

47. Obec Lopašov, Lopašov č. 80, 908 63 Lopašov 

48. Obec Častkov, Častkov 35, 906 04 Častkov 

49. Obec Sobotište, Obecný úrad č. 11, 906 05 Sobotište 

50. Obec Podbranč, Podbranč 219, 906 05 Podbranč 

51. Obec Prietrž, Prietrž 126, 906 11 Prietrž 

52. IKEA Industry Slovakia, s.r.o., Továrenská 2614/19, 901 01 Malacky (IČO: 31354572) 

53. MOVIS - AGRO AK, s.r.o., Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica 

54. ROD Skalica, a.s., Horská cesta 3017/7A, 909 01 Skalica 

55. EKOfarma Zlatnícka dolina, s.r.o., Horská cesta 1806/27, 909 01 Skalica (IČO: 50426214)   

56. Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Šaštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín Stráže 

57. PD Radošovce, Radošovce 224, 908 63 Radošovce 

58. Sanagro Senica, s.r.o., Horné Suroviny 1010, 905 01 Senica (IČO: 35922206) 

59. PODBRANČ, Roľnícke družstvo, Podbranč 290, 906 41 Podbranč  (31104461) 

60. PD Dubrava, s.r.o., Podhorie 284, 906 11 Prietrž (IČO: 44340052) 

61. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

62. ARSInvest. Komenského 1, 909 01 Skalica 

 
vybavuje: Ing.Moravec         tel. 034/6903237        e-mail: moravec.jozef@mesto.skalica.sk      ID – 4624          

 


