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OBEC JELKA 

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku 

Mierová ul. č. 959/17, 925 23 Jelka 

Číslo: OcÚJE-1245/2022            V Jelke dňa 30.01.2023 

TX1 

 

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 

2022189048, v zastúpení Monika Poláčková, Hájske č. d. 347, 951 33 Hájske 

___________________________________________________________________________ 

- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – súboru stavieb: „Distribučná 

sústava_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“ 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

 Investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 

36361518, DIČ: 2022189048, v zastúpení Monika Poláčková, Hájske č. d. 347, 951 33 

Hájske, podal dňa 11.07.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného 

poriadku, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu – súbor stavieb: 

 

„Distribučná sústava_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV 

SO 01 - Nové VN Káblové vedenie s UOK 

SO 02 - Nová kiosková transformačná stanica 

SO 03 - Nové NN káblové vedenie 

SO 04 - Rekonštrukcia vzdušného NN vedenia 

PS 01 – Kiosková TS technológia“ 

 

na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 504, 505, 506, 507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 

371, 340, 336, 335, 334/2, 334/1, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia 

obce Jelka, na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 370/3, 370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 317/4, 

314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „E“ 

s parc. č. 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 317 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce 

Jelka a na pozemku reg. „C“ s parc. č. 317/3 k. ú. Jelka, z časti v zastavanom území 

obce Jelka. 

 

Obci Jelka, úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, bolo doručené 

splnomocnenie, v ktorom splnomocniteľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sa, vložka číslo 3879/B, IČO 36 361 518, zastúpená na základe poverenia č. 00407-

URI-POIN zo dňa 13.04.2021 jej zamestnancami Ing. Milošom Karasom, vedúcim úseku 

riadenia investícií, a Ing. Xéniou Albertovou, vedúcou riadenia vlastníckych vzťahov, 

splnomocňuje splnomocnenca Moniku Poláčkovú, dátum narodenia 06.12.1983, bytom 

Hájske č. d. 347,  951 33 Hájske na zastupovanie a vykonávanie právnych úkonov vo veciach 

plnomocenstva č. 00443-URI-POIN. 

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný 

stavebný úrad v podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
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poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky posúdila 

návrh podľa § 35 stavebného zákona a rozhodol takto: 

 

podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov v y d á v a 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby  
 

na stavbu – súbor stavieb: „Distribučná sústava_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV 

SO 01 - Nové VN Káblové vedenie s UOK 

SO 02 - Nová kiosková transformačná stanica 

SO 03 - Nové NN káblové vedenie 

SO 04 - Rekonštrukcia vzdušného NN vedenia 

     PS 01 – Kiosková TS technológia“ 

pre investora: Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 81647 

Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, v zastúpení 

Moniku Poláčkovú, Hájske č.d. 347, 951 33 Hájske 

 

na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 504, 505, 506, 507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 

371, 340, 336, 335, 334/2, 334/1, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia 

obce Jelka, na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 370/3, 370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 317/4, 

314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „E“ 

s parc. č. 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 317 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce 

Jelka a na pozemku reg. „C“ s parc. č. 317/3 k. ú. Jelka, z časti v zastavanom území 

obce Jelka. 

 

POPIS STAVBY „Distribučná sústava_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“ 

 

ČLENENIE STAVBY  

SO 01 - Nové VN Káblové vedenie s UOK 

SO 02 - Nová kiosková transformačná stanica 

SO 03 - Nové NN káblové vedenie 

SO 04 - Rekonštrukcia vzdušného NN vedenia 

PS 01 – Kiosková TS technológia“ 

 

Stavebné objekty SO 01 až SO 04 a PS 01, budú realizované na pozemkoch reg. „E“ s parc. 

č. 504, 505, 506, 507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 371, 340, 336, 335, 334/2, 334/1, 

314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „C” s 

parc. č. 370/3, 370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 317/4, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného 

územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 

317 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemku reg. „C“ s parc. č. 317/3 k. ú. 

Jelka, z časti v zastavanom území obce Jelka. 

 

Pozemok s reg. E parc. č. 504 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 4532 m2 je vedený na LV č. 1331 ako orná pôda v spoluvlastníctve Alžbety 

Dudokovej, r. Mlinárcsekovej, Novojelčanská 785, 925 23 Jelka, Tibora Sichtu, Školská 

406/8, 925 23 Jelka, DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová, Evy Jasenovcovej, r. 
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Horváthovej, Bratislavská 1190/15, 903 01 Senec, POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 

925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 505 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 4456 m2 je vedený na LV č. 1637 ako orná pôda v spoluvlastníctve Veroniky 

Rablanskej, SK, Jána Šanka, SK, Gabriela Rablánskeho, Bratov Baldigarovcov 61/8, 940 56 

Nové Zámky, Heleny Takácsovej, č. 306, 927 05 Dlhá nad Váhom, Ladislava Molnára, 

Mostová 794/2, 925 23 Jelka, Márie Keresztesovej, č. 184, 930 38 Eliášovce, Terézie 

Árvovej, Veterná 354/38, 900 44 Tomášov, Alžbety Molnárovej, Novojelčanská 843/61, 925 

23 Jelka, Evy Kuczmanovej, č. 293, 930 38 Eliášovce, Jozefa Rablánskeho, Novojelčanská 

913, 925 23 Jelka, Marty Letušekovej, Novojelčanská 769/7, 925 23 Jelka, DAN-FARM 

s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová, Márie Gálovej, č. 142, 927 05 Dlhá nad Váhom, Karola 

Feellingera, Jahodná 216/17, 925 23 Jelka, Zoltána Rablanského, Dunajská 1266/36, 925 23 

Jelka, Eugena Kissa, Pri Šajbách 7732/16, 831 06 Bratislava, POLAGRO, s.r.o., JELKA, 

Hlavná 1237, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 506 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 4657 m2 je vedený na LV č. 1636 ako orná pôda v spoluvlastníctve Márie Šankovej, 

SK, Veroniky Rablanskej, SK, Jána Šanka, SK, Gabriela Rablánskeho, Bratov Baldigarovcov 

61/8, 94056 Nové Zámky, Heleny Takácsovej, č. 306, 927 05 Dlhá nad Váhom, Ladislava 

Molnára, Mostová 794/2, 925 23 Jelka, Márie Keresztesovej, č. 184, 930 38 Eliášovce, 

Terézie Árvovej, Veterná 354/38, 900 44 Tomášov, Alžbety Molnárovej, Novojelčanská 

843/61, 925 23 Jelka, Evy Kuczmanovej, č. 293, 930 38 Eliášovce, DAN-FARM s.r.o., 

Hlavná 65, 930 52 Blahová, Marty Letušekovej, Novojelčanská 769/7, 925 23 Jelka, Jozefa 

Rablánszkeho, Novojelčanská 913, 925 23 Jelka, Márie Gálovej, č. 142, 927 05 Dlhá nad 

Váhom, Karola Feellingera, Jahodná 216/17, 925 23 Jelka, POLAGRO, s.r.o., JELKA, 

Hlavná 1237, 925 23 Jelka, Zoltána Rablanského, Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka a Eugena 

Kissa, Pri Šajbách 7732/16, 831 06 Bratislava. 

Pozemok s reg. E parc. č. 507 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 4812 m2 je vedený na LV č. 142 ako orná pôda vo vlastníctve Alojza Mikócziho, 

Leninová 225/125, 925 22 Veľké Úľany. 

Pozemok s reg. E parc. č. 508 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 5744 m2 je vedený na LV č. 1722 ako orná pôda vo vlastníctve Alžbety Ambrušovej, 

SK. 

Pozemok s reg. E parc. č. 372/1 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 2079 m2 je vedený na LV č. 1685 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve 

Slovenskej republiky. 

Pozemok s reg. E parc. č. 341 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 2216 m2 je vedený na LV č. 1395 ako orná pôda v spoluvlastníctve Jaroslava 

Strehárskeho, J. Jesenského 2060/4, 90301 Senec a DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 

Blahová. 

Pozemok s reg. E parc. č. 342/1 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 798 m2 je vedený na LV č. 1706 ako orná pôda vo vlastníctve Alžbety Budaiovej, r. 

Rablanskej, Fárbyho 1137/1, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 342/2 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 798 m2 je vedený na LV č. 1706 ako orná pôda vo vlastníctve Alžbety Budaiovej, r. 

Rablanskej, Fárbyho 1137/1, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 342/3 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 798 m2 je vedený na LV č. 1285 ako orná pôda v spoluvlastníctve Jána Budaya, SK, 

Júliusa Budaya, SK, Ľudovíta Budaya, SK, Žofie Baráthovej, SK, Barbory Bögiovej, 

Eliášovce 42, 930 38 Nový Život, Rozálie Kolenčíkovej, Mostová 809/17, 925 23 Jelka, 

Heleny Tengeriovej, Novojelčanská 1070/109, 925 23 Jelka, Veroniky Budaiovej, 
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Novojelčanská 1071/110, 925 23 Jelka, DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová, 

Imricha Budaja, SK, Márie Budaiovej, SK a POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 925 23 

Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 371 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 4640 m2 je vedený na LV č. 1708 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve 

Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava. 

Pozemok s reg. E parc. č. 340 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 2370 m2 je vedený na LV č. 1090 ako orná pôda v spoluvlastníctve Dušana Sokola, 

Pezinská 48, Vinosady, Karola Fellingera, Jahodná 216, 925 23 Jelka a POLAGRO s.r.o. 

JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 336 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 2313 m2 je vedený na LV č. 1700 ako orná pôda vo vlastníctve Františky Borošovej, 

SK. 

Pozemok s reg. E parc. č. 335 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 3892 m2 je vedený na LV č. 1361 ako orná pôda v spoluvlastníctve Valérie Orosovej, 

Jamová 625, 925 23 Jelka, DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová a Karola 

Fellingera, Jahodná 216, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 334/2 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 388 m2 je vedený na LV č. 1362 ako orná pôda v spoluvlastníctve Valérie Orosovej, 

r. Ravaszovej, Jamová 625, 925 23 Jelka, DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová a 

Karola Fellingera, Jahodná 216, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 334/1 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka, o 

výmere 1431 m2 je vedený na LV č. 1362 ako orná pôda v spoluvlastníctve Valérie Orosovej, 

r. Ravaszovej, Jamová 625, 925 23 Jelka, DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová a 

Karola Fellingera, Jahodná 216, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 333 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

4341 m2 je vedený na LV č. 1593 ako orná pôda v spoluvlastníctve Renáty Solčániovej, r. 

Solčániovej, Rezedova 26, 81107 Bratislava a Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 

Veľké Úľany. 

Pozemok s reg. E parc. č. 332 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

1910 m2 je vedený na LV č. 1336 ako orná pôda v spoluvlastníctve Evy Paskalevovej, r. 

Szakálovej, Jégého 16999/10, 821 08 Bratislava, Alžbety Szakálovej, r. Sadloňovej, 43, 

Hurbanova Ves, Eleny Györiovej r. Sátorovej, Fučíkova 75, Veľký Meder, Karola Prikkela, 

Višňová 2943/1, Bratislava, Marty Bögiovej r. Sátorovej, 184, 903 01 Hrubý Šúr, DAN-

FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 Blahová, Dany Novákovej r. Novákovej, Bartoškova 127/8, 

811 07 Bratislava, POLAGRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka, Pavela Bukaiho, 

Vojtechovce 582, 930 38 Nový Život a Zoltána Prikkela, Gazdovský rad 44/23, 931 01 

Šamorín. 

Pozemok s reg. E parc. č. 331/2 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

2291 m2 je vedený na LV č. 1630 ako orná pôda v spoluvlastníctve Imricha Szakála, SK, 

Karola Szakálla, SK, POLAGRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka, Márie Szabóovej 

r. Szakálovej, Kostolná 1081, 925 23 Jelka a Karola Fellingera, Jahodná 216/17, 925 23 

Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 331/1 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

1601 m2 je vedený na LV č. 1082 ako orná pôda v spoluvlastníctve POLAGRO s.r.o. JELKA, 
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Hlavná 1237, 925 23 Jelka, Márie Szabóovej r. Szakálovej, Kostolná 1081, 925 23 Jelka 

a Karola Fellingera, Jahodná 216/17, 925 23 Jelka. 

 

Pozemok s reg. E parc. č. 330/2 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

1561 m2 je vedený na LV č. 1153 ako orná pôda v spoluvlastníctve Jána Molnáryho, SK, 

Vincenta Budayho, SK, Jána Budaya, SK, Imricha Farkaša, SK, Anny Farkašovej, SK, Márie 

Farkašovej r. Forrovej, SK, Slovenskej republiky, Leonarda Molnáriho, Vrbová 1080/51, 925 

23 Jelka, Márie Mikócziovej, Železničiarska 112/14, 924 01 Galanta, Zuzany Miklósovej, č. 

1049, 925 32 Veľká Mača, Márie Péterovej, č. 221, 930 38 Eliášovce, Tibora Hideghétyho, č. 

639, 930 39 Maslovce, Prisky Hideghétyovej, Vodáreňská 639/35, 931 01 Šamorín, Alžbety 

Reisenauerovej, Súľovská 2700/37, 821 05 Bratislava, Ernesta Makkiho, č. 63, 930 39 Dolné 

Janíky, Marty Bognárovej, č. 286, 930 38 Eliášovce, DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 930 52 

Blahová, Evy Dianiškovej, F. Kráľa 288/54, 903 01 Senec, Mariána Čizmaziu, Š. Králika 

6171/4, 841 08 Bratislava, Milana Matušeka, Malobielska 405/41, 900 24 Veľký Biel, 

Slovenskej republiky, Ireny Varjuovej, Štermenská 595/60, 925 23 Jelka, Márii 

Hideghétyovej r. Hideghétyovej, Špačinská cesta 655/26, 917 01 Trnava, Jozefa 

Hideghétyho, 122, 903 01 Kostolná pri Dunaji, Eleonóry Hideghétyovej r. Ajpekovej, 58, 

903 01 Tureň, Beaty Farkašovej r. Farkašová, Mestská 245/8, 811 07 Bratislava, POLAGRO 

s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka a Ing. Milana Duhára, Nová 182/182, 018 51 Nová 

Dubnica – Veľký Kolačín. 

Pozemok s reg. E parc. č. 330/1 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

673 m2 je vedený na LV č. 1147 ako orná pôda vo vlastníctve Ireny Varjuovej r. Remaiovej, 

Štermenská 595/60, 925 23 Jelka. 

Pozemok s reg. E parc. č. 317 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci vymedzeného územia na 

zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny a doplnky č. 1, o výmere 

8096 m2 je vedený na LV č. 1429 ako orná pôda v spoluvlastníctve Františky Borošovej, SK, 

Vojtecha Tótha, SK, Jozefa Tótha, SK, Jenőa Görföla, Štermenská 570/28, 925 23 Jelka, 

Márie Szabóovej r. Szakálovej, Kostolná 1081, 925 23 Jelka, Karola Fellingera, Jahodná 

216/17, 925 23 Jelka, Alojza Sebőka, Lieskovského 1298/19, 925 22 Veľké Úľany, 

POLAGRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka, Ervína Gáspára, Novojelčanská 

822/40, 925 23 Jelka a Alžbety Gregorovej r. Matkovicsovej, Kollárova 2134/3, 903 01 

Senec. 

Pozemok s reg. E parc. č. 314/2 v kat. úz. Nová Jelka, o výmere 4418 m2 je vedený na LV č. 

1685 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

 

Pozemok s reg. C parc. č. 317/2 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 2082 m2 je vedený na LV č. 1144 ako záhrada v spoluvlastníctve Ireny Varjuovej r. 

Remaiovej, Štermenská 595/60, 925 23 Jelka a Kolomana Goldbergera, SK. 

Pozemok s reg. C parc. č. 317/4 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka o 

výmere 4208 m2 je vedený na LV č. 1435 ako orná pôda vo vlastníctve Karola Fellingera, 

Jahodná 216, 925 23 Jelka. 

 

Pozemok s reg. C parc. č. 370/3 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka 

o výmere 76787 m2 je vedený ako ovocný sad s neevidovaným druhom právneho vzťahu. 

Pozemok s reg. C parc. č. 370/2 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka 

o výmere 30296 m2 je vedený ako vinica s neevidovaným druhom právneho vzťahu. 
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Pozemok s reg. C parc. č. 371/1 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka 

o výmere 13116 m2 je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie s neevidovaným druhom 

právneho vzťahu. 

Pozemok s reg. C parc. č. 317/5 v kat. úz. Nová Jelka, mimo zastavaného územia Jelka 

o výmere 2370 m2 je vedený ako orná pôda s neevidovaným druhom právneho vzťahu. 

Pozemok s reg. C parc. č. 317/3 v kat. úz. Nová Jelka, v rámci pozemku sa nachádza aj 

vymedzené územie na zastavanie schváleným Územným plánom obce Jelka Zmeny 

a doplnky č. 1, o výmere 70952 m2 je vedený ako orná pôda s neevidovaným druhom 

právneho vzťahu. 

Pozemok s reg. C parc. č. 314/2 v kat. úz. Nová Jelka, o výmere 4418 m2 je vedený ako 

zastavaná plocha a nádvorie s neevidovaným druhom právneho vzťahu. 

 

        Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko 

k pripravovanému zámeru výstavby „DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“ na 

poľnohospodárskej pôde listom č. OU-GA-PLO-2022/009363-02 zo dňa 22.06.2022, 

v zmysle ktorého vydáva nasledovné vyjadrenie: 

Parcely registra C-KN č. 317/2, č. 317/3, č. 317/4, č. 317/5, č. 370/2 a č. 370/3 sú v katastri 

nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, „záhrada“, “ovocný sad“ a „vinica“ 

(výkopové práce), teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto pred začatím vykonávania 

nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je potrebné požiadať tunajší úrad 

o vydanie stanoviska podľa § 18 ods. 2 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, v ktorom 

sa určia podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehota na 

uvedenia pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú nasledovné doklady: 

- Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske účely 

- bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 

- návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu 

- správny poplatok. 

Parcela registra C-KN č. 317/3 /určená na výstavbu kioskovej TS) je v katastri nehnuteľností 

vedená ako druh pozemku „orná pôda“. Nakoľko sa jedná o poľnohospodársku pôdu, je 

potrebné pred vydaním stavebného povolenia postupovať podľa § 17 zákona o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy. 

Parcely registra C-KN č. 314/2 a č. 371/1 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh 

pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná 

o poľnohospodársku pôdu, nie je potrebné postupovať v zmysle zákona o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy. 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 
 

Miesto stavby: Jelka, 925 23, na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 504, 505, 506, 

507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 371, 340, 336, 335, 

334/2, 334/1, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného 

územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 370/3, 

370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 317/4, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, 

mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „E“ 

s parc. č. 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 317 v k. ú. Jelka, 

v zastavanom území obce Jelka a na pozemku reg. „C“ s parc. č. 

317/3 k. ú. Jelka, z časti v zastavanom území obce Jelka. 

Okres: Galanta 

Kraj:    Trnavský 
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Investor: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 

Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, v zastúpení 

Monika Poláčková, Hájske č.d. 347, 951 33 Hájske 

Dodávateľ projektu:  Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

  -Tím projektov a inžinieringu Nitra 

Zodpovedný projektant:  Ing. Jozef Frólo 

Projektant:    Ing. Ivan Kurka 
 

ÚZEMIE VÝSTAVBY: 

Stavba je umiestnená v obci Jelka, k. ú. Nová Jelka. Výstavbou dotknuté pozemky sú 

uvedené v súpise dotknutých pozemkov v prílohe projektovej dokumentácie. Účelom stavby 

je výstavba nových elektroenergetických zariadení a rekonštrukcia existujúcich 

elektroenergetických zariadení vysokého a nízkeho napätia. 

Existujúca distribučná elektrizačná sústava v obci Jelka je pripojená z vedenia vysokého 

napätia č. 219, napäťovej hladiny 22 kV/IT cez transformačné stanice je distribuovaná 

elektrizačná sústava nízkeho napätia prevažne vzdušným vedením nízkeho napätia. 

 

Popis technického riešenia  

 

SO 01 – Nové VN káblové vedenie s UOK  

Nové podzemné káblové vedenie vysokého napätia sa zrealizuje pripojením na vedenie 

vysokého napätia 22 kV/IT prostredníctvom novovybudovaného úsekového odpínača na 

existujúcom podpernom bode vedenie č. 219 na parcele UO č. 504, k. ú. Nová Jelka. Podľa 

situačného výkresu č. 2. VN káblové vedenie bude realizované VN káblom 3xNA2S(F)2Y 

1x240 mm2 do navrhovanej transformačnej stanice. Kábel bude uložený v zemi, v káblovej 

ryhe realizovanej v zelenom páse, tam kde je to účelné, bude použitá HDPE chránička 

s priemerom 200 mm. Hĺbka uloženia VN kábla je 1200 mm pod úrovňou terénu. Križovania 

komunikácií a tam kde to je účelné bude VN kábel uložený technológiou pretláčania. 

V súbehu VN kábla k navrhovanej transformačnej stanice sa uloží chránička HDPE DN 40 

pre úložný optický kábel (UOK). Hĺbka uloženia VN kábla je 1 m pod úrovňou pôvodného 

terénu. Pri križovaní cesty II/510 miestnych komunikácií bude hĺbka uloženia 1,5 m pod 

úrovňou vozovky. Štartovacia a cieľová jama bude súčasne káblová ryha vo vzdialenosti min. 

25 m od osi vozovky. Pri križovaní sa použije technológia pretláčania alebo riadeného 

pretláčania. Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami sa musí dodržať 

usporiadanie podľa požiadaviek STN 73 6005:1 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia. Na podperný bod sa osadí nový úsekový odpínač. Úsekový odpínač bude zvislý 

typ OTE 25/400-32 20A-V-KO-10,5M s obmedzovačmi prepätia SNO -RP DH 24 kV, Uc = 

24 kV. Pod úsekový odpínač sa osadí konzola káblových koncoviek. Kábel sa ukončí 

vonkajšími káblovými koncovkami. Pri prechode zem – vzduch sa na stĺp upevní káblová 

chránička DN 150 x 3000. Zvyšná časť káblu sa upevní na stĺp káblovými príchytkami KOZ 

TRI 25-40 rovnomerne rozmiestnené s maximálnym rozostupom 1 m. Všetky neživé časti sa 

uzemnia vodičom FeZn 50 mm a prostredníctvom skúšobnej svorky sa pripojí na 

uzemňovaciu sústavu. 

 

SO 02 – Nová kiosková TS a bleskozvod 

Navrhovaná transformačná stanica sa osadí na parcele KNC 317/3 (UO 317) k. ú. Nová 

Jelka. Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová bloková transformačná stanica EH 

4/250 kVA pre distribúciu elektriny nízkeho napätia. Transformačná stanica EH 6 má 

samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre VN, NN rozvodňu. 

Transformačná stanica svojim vyhotovením vrátane technológie tvorí jeden konštrukčný 
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celok. Transformačná stanica je delená na dva samostatné priestory a to časť umiestnenia 

rozvádzačov a časť pre transformátor. Do každej časti sa vstupuje osobitným vchodom 

z čelnej strany vonkajšieho priestoru obvodovej konštrukcie cez hliníkové dvere. Spodná časť 

trafostanice plní funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN 

káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich 

a odchádzajúcich káblových vedení. V transformátorovej časti je spodná časť konštruovaná 

ako havarijná vaňa pre olejový transformátor. TS sa osadí do základového výkopu podľa 

prílohy č. 4 projektovej dokumentácie. Do základového výkopu sa inštaluje uzemňovacia 

sústava typu „B“ vodičom FeZn 4x30 s ekvipotenciálnym prahom pri vstupe do TS. Po 

osadení TS sa vykonajú definitívne terénne úpravy, okolo transformačnej stanice sa vybuduje 

odkvapový chodník na šírku 0,5 m obvodovej konštrukcie a zo vstupnej strany na šírku 1,5 m 

so sklonom 2°. Vstup do transformačnej stanice sa označí na vodorovnej a zvislej strane 

schodu žlto-čiernymi pruhmi. Bleskozvod využíva spoločné uzemnenie trafostanice. 

 

SO 03 – Nové NN káblové vedenie 

Z novej transformačnej stanice TS EH4 budú vyvedené štyri nové káblové vývody 

podzemnými káblami 4x NYY-J 4x240 mm2, dĺžky 16 m ktoré sa ukončia na podpernom 

bode č. 302. Káble budú uložené v káblovej ryhe v zemi. Tam kde je to účelné budú káble 

uložené v káblovej chráničke HDPE DN 160 mm. Hĺbka uloženia NN kábla je 0,650 m pod 

úrovňou pôvodného terénu. Pri križovaní sa miestnych komunikácií bude hĺbka uloženia 1,5 

m pod úrovňou asfaltu. Pri križovaní sa miestnej komunikácie podľa situačného výkresu č. 3 

budú káble uložené vo výkope. Pri križovaní a súbehu s inými inžinierskymi sieťami sa musí 

dodržať usporiadanie podľa požiadaviek STN 73 6005:1 Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia. Existujúci podperný bod č. 302 sa vymení za nový JB 10,5/20. Na 

nový podperný bod sa pripojí nový podzemný kábel z navrhovanej TS NAYY-J 4x240 mm2 

priamo na vedenie. Na vedenie sa pripoja NN obmedzovače prepätia Uc = 440 V. Podperný 

bod sa uzemní podpovrchovým uzemňovačom vodičom FeZn 3x40 mm, ktorý sa uloží do 

káblovej ryhy. V rámci stavby sa vykoná v danej oblasti rekonštrukcia vzdušného 

distribučného NN vedenia. 

 

SO 04 – Rekonštrukcia vzdušného NN vedenia 

Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia sa vykoná v dotknutej oblasti napájanej z navrhovanej 

TS v línii existujúceho vedenia. V rámci rekonštrukcie sa vymenia existujúce podperné body 

za nové podľa výpočtu ťahov a výšky. Podrobná projektová dokumentácia bude vypracovaná 

do stupňa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. 

 

VPLYV STAVBY NA ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
VŠEOBECNE: 

Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia 

a nenarušovania prírody. Po ukončení výstavby je dodávateľ stavby povinný odstrániť všetky 

poškodenia, ku ktorým došlo v dôsledku realizácie stavby, resp. investor stavby uhradí 

vzniknutú škodu. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava ako pôvodca odpadu má vypracované interné 

predpisy a postupy, konkrétne pre dopadové hospodárstvo je to postu D6.ŽP.01 zo dňa 

1.4.2019 (názov Enviroment- Odpadové hospodárstvo), kde je stanovená základná metodika 

a jednotný systém pre riadenie a výkon činností a zodpovednosti v oblasti odpadového 

hospodárstva v spoločnosti ZSD. 
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Protipožiarne zabezpečenie stavby: 

Z hľadiska PO a CO výstavba a prevádzka pri dodržaní zákonov uvedených v technickej 

správe projektovej dokumentácie nepredstavuje pre obyvateľstvo žiadne nebezpečenstvo. 

 

Pracovné a bezpečnostné predpisy: 

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby vyhovovalo všetkým podmienkam vyplývajúcim 

z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri práci na elektrickom 

zariadení a v jeho blízkosti, ako aj pri jeho obsluhe, sa budú pracovníci k tomu určení riadiť 

ustanoveniami normy STN 34 3100: 8/2001 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na 

elektrických zariadeniach a normami STN 34 3101 : 2/1987 + Za : 5/1991, STN EN 50110-1 

(332100): 4/2014. Pre činnosť na elektrických zariadeniach je stanovená spôsobilosť   

vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov § 20 a § 24. 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie overenej v územnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

 

2. Osadenie stavebných objektov bude realizované v zmysle výkresu č. 2 Situácia časť 

1 a v zmysle výkresu č. 3 Situácia časť 2. 

 

3. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. 
 

4. Pred odovzdaním staveniska je potrebné písomne dohodnúť zabezpečenie vstupov na 

pozemky, na ktorých sa bude stavba realizovať. V prípade dočasného užívania objektov 

a pozemkov počas výstavby je potrebné zabezpečiť formu a podmienky tohto dočasného 

užívania. 

 

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii, ktoré sú zároveň 

podmienkami územného rozhodnutia:  

 

A/ Západoslovenská distribučná, a.s. vydala nasledovné vyjadrenie k projektu stavby 

pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie- DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, 

NNK, NNV zo dňa 23.06.2022: 

Predložená PD pre územné a stavebné povolenie rieši zahustenie novej distribučnej kioskovej 

TS typu EH4 s KKKT VN el. rozvádzačom v obci Jelka. Napojenie novej TS z primárnej 

strany sa uskutoční odbočením z jestvujúceho VN vedenia č. 2189 (medzi odbočkami 

ÚV156/219 a odbočka pre TS0818-004). odbočenie sa zrealizuje  cez zvislý úsekový vypínač 

s VN káblom 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240 mm2 v celkovej dĺžke 800 m. Napojenie jestv. NN 

rozvodu na plánovanú kioskovú TS sa uskutoční pomocou štyroch podzemných NN vedení 

NAYY-J 4x240mm2, ktoré budú napojené na p.b.302 (dĺžka vývodov je 120 m). V rámci 

stavby sa uskutoční aj rekonštrukcia jestv. NN vzdušného vedenia na NFA2X 4x95mm2 

a tiež demontáž vzdušného NN vedenia.  

 

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme: 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku SEZ Juh, 

CD46839/2022 a kontaktujte špecialistu: Ing. Tibor Bognár, Tel.:+421 31 557 312, 

tibor.bognar@zsdis.sk 

 

mailto:tibor.bognar@zsdis.sk
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B/ Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby od ZsVS, a. s. Nitra, OZ Šaľa značky 

č. 94744/2022 zo dňa 20.12.2022: 

- V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí: verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie v správe ZsVS, a.s. 

- Orientačnú polohu inžinierskych sietí sme zakreslili do priloženej situácie 

- Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 

základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506, Ing. Šimon Šoka. 

- Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené zvislými 

plochami po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia 

stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti: 

o  1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 

o  3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane 

- V pásme ochrany je zakázané: 

o  vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, 

konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 

obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré 

by mohli ohroziť ich technický stav 

o  vysádzať trvalé porasty 

o  umiestňovať skládky 

o  vykonávať terénne úpravy 

- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop 

- Pri križovaní navrhovanej trasy s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadame 

dodržať vzdialenosti v zmysle 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia“ 

- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 

v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na 

svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia 

a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 

alebo inej stavbe. (poklopy, hydranty a pod.)Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom 

vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa. 

- Upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 442/2002 Z. z., za verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné 

a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej 

nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých 

nehnuteľností. 

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za horeuvedených podmienok 

súhlasíme. 

 

C/ Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, listom č. OU-GA-OKR-

2022/009974-002 zo dňa 04.07.2022 v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov § 6 ods. 1 písm. g) 

a § 14 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších 

predpisov, Okresný úrad Galanta z hľadiska civilnej ochrany k predloženej dokumentácii 

vydáva nasledovné záväzné stanovisko: 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaném územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na akciu „DS_OKS_Jelka Mostová_VNK_TS_NNV“ súhlasí. 
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D/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante listom č. ORHZ-

GA1-2022/000337-002 zo dňa 14.07.2022 vydal nasledovné stanovisko na účely 

územného konania: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo podľa § 28 zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné konanie DS_OKS_Jelka Mostová VNK, TS, NNK – PS 01 

Transformačná stanica EH4, k.ú. Nová Jelka, a s riešením protipožiarnej bezpečnosti 

stavby súhlasí bez pripomienok. 

 

E/ Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Galante oddelenie výkonu a služby listom č. 

ORPZ-GA-ODI1-2022/001230-026 zo dňa 06.09.2022 vydal nasledovné stanovisko 

k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti: 

ODI Galanta v zmysle ustanovenia § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení vydáva súhlas na povolenie výnimky zo 

zákazu činnosti pre PD „DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS NNV“ za podmienok, že: 

- V prípade ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného dopravného 

značenia na vyjadrenie stanoviska 

- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada aby bol včas informovaný o prípadných 

zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 

 

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými 

orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno- bezpečnostnej 

situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 

 

F/ Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie listom, č. OU-GA-

OSZP-2022/011390-002 zo dňa 11.08.2022, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 

ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona 

NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priepustkoch 

v znení neskorších predpisov vydáva  po posúdení predloženého projektu toto vyjadrenie 

podľa § 28 ods. 1 vodného zákona 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je realizácia predloženého zámeru stavby možná za 

dodržania týchto podmienok: 

1. Pri umiestňovaní a realizácii stavby je investor povinný dodržať STN 73 6005 

„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť 

vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí. 

2. Záchytná havarijná vaňa pod transformátorom vyžaduje súhlas tunajšieho orgánu 

štátnej vodnej správy podľa §27 ods. 1 písm. c) vodného zákona. Uvedený súhlas 

bude podkladom pre stavebné konanie všeobecného stavebného úradu. K žiadosti 

o vydanie súhlasu je investor povinný predložiť projekt stavby s určením objemu 

záchytnej havarijnej vane. 

3. Likvidácia odpadu, vzniknutého pri demontáži existujúcich elektroenergetických 

zariadení, pri ktorom je predpoklad jeho znečistenia znečisťujúcimi látkami, bude 

zabezpečená prostredníctvom oprávneného subjektu v zodpovedajúcom zariadení. 
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Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b) zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. 18 vodného 

zákona. Nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu 

štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona o vodách. 

 

G/ Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-GA-

OSZP-2022/009991-002 zo dňa 14.07.2022 ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie,  podľa § 68  písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny (ďalej len „zákon o OPaK“), v znení neskorších predpisov vydáva v zmysle § 9 ods. 

1 písm. b) a c) zákona OPaK záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia.  

Parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia, na ktorom v zmysle § 12 zákona o OPaK 

platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcela nezasahuje do ďalších osobitne chránených častí 

prírody a krajiny. 

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň rastúcu v 

okolí výstavby trafostanice a v trase VN a NN rozvodov. 

2. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých 

drevín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 

7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu:  

− Z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať 

ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov, 

− Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 

− Zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným 

debnením, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov, 

− Neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu,  

− V priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké 

stavebné mechanizmy,  

− Neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín. 

3. V prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad 

zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 20 m2 rastúcich v mieste existujúcej 

stavby a jej ochranného pásma, určená na rekonštrukciu, podľa osobitného predpisu v súlade 

§ 47 ods. 7 je ten, kto chce vykonať výrub povinný túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany 

prírody najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Výrub rdevín 

podľa ods. 7 možno vykonať len na základe súhlasného stanoviska orgánu ochrany prírody ( 

Okresný úrad Galanta) podľa § 47 ods. 8 zákona OPaK. 

4. v prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad 

zemou a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 20 m2 rastúcich v mieste novej investície, 

je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody ( okresný úrad Galanta) podľa § 47 

ods. 3 zákona OPaK. 

5. V prípade nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chránenného 

živočícha v jeho prirodzenom prostredí počas vykonávania stavebných prác, je potrebné 

nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí 

ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených 

živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny, Štátna 

ochrana prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Dunajská Streda. 

6. Dodržiavať ustanovenia zákona o OPaK, z ktorých upozorňujeme najmä na: 

§ 3 ods. 4 – podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do 

ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia 

smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia 
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§ 4 ods. 1 – 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. 4 – každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je 

povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov. 

 

Toto stanovisko je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm. b) zákona č. 

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

neskorších predpisov k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným 

stavebným úradom a nenahrádza rozhodnutia, povolenia, súhlasy a stanoviská podľa iných 

ustanovení zákona OPaK. 

 

H/ Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-GA-

OSZP-2022/002996 zo dňa 28.06.2022 ako príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 

108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79//2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) vydal nasledovné vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. 

b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii „DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, 

TS, NNV“ k.ú. Nová Jelka, pre žiadateľa a investora: Západoslovenská distribučná, a.s., 

Bratislava. 

Predložená PD rieši výstavbu stavebných objektov: SO 01 Nové VN káblové vedenie s UOK, 

SO 02 Nová kiosková TS, SO 03 Nový podzemný NN kábel, SO 04 Rekonštrukcia 

vzdušného NN vedenia a prevádzkový súbor PS 01 Technológia TS v Jelke (k. ú. Nová 

Jelka)PD uvádza predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas realizačných prác. 

Odpady sú zaradené podľa katalógu odpadov. Účelom stavby je výstavba nových 

elektroenergetických zariadení a rekonštrukcia existujúcich elektroenergetických zariadení 

vysokého a nízkeho napätia. 

 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: 

1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 

činnosti, recyklovať, zhodnotiť, alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je 

potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné 

prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov 

priamo v mieste jeho vzniku. 

2. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho 

vzniku. 

3. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve všetkých 

zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne 

listy, faktúry apod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na 

mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 

 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm. b) zákona č. 

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

(stavebný zákon).   
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I/ Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č. 

OU-GA-OCDPK-2022/009223 zo dňa 13.07.2022 ako príslušný orgán štátnej správy podľa 

§ 2 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe žiadosti: spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorú podala dňa 16.07.2022 na 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a po preštudovaní 

predloženej dokumentácie, ako orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu vo veciach 

ciest II. a III. Triedy v územnom obvode okresu Galanta dáva nasledovné stanovisko: 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania 

nasledovných podmienok: 

- Na osadenie navrhovaného VN kábla v ochrannom pásme cesty II/510 je potrebné 

požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky podľa § 11 cestného zákona 

- Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na 

predmetnej ceste 

- Na zásah do telesa cesty II/510 /pretlak, priekopa) z dôvodu realizácie VN kábla je 

potrebné v predstihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania 

ciest v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona 

- Na prípadné použitie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby v dotyku 

s cestou II/510 je potrebné včas požiadať tunajší úrad (min. 30 dní) o určenie, ktorého 

vydanie je podmienené stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TSK 

Trnava 

- Projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK 

Trnava 

- Posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ 

ODI Galanta. 

 

J/ Správa a údržba ciest TTSK, listom č. 06362/2022/SUCTt-2 4689 zo dňa 08.07.2022 

vydal stanovisko k územnému a stavebnému povoleniu stavby: „DS_OKS_Jelka Mostová, 

VNK, TS, NNV“ v k. ú. Nová Jelka. Projekt rieši výstavbu nových elektroenergetických 

zariadení a rekonštrukciu existujúceho vedenia VN a NN. Kábel VN križuje cestu II/510 

(extravilán) v km 19,749. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako 

správca dotknutej cesty II/510 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

S predloženou projektovou dokumentáciou, výnimkou zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme cesty II/510 súhlasíme za nasledovných podmienok. 

Kríženie telesa cesty II/510 s VN káblom musí byť riešené bezvýkopovou metódou, 

pretláčaním a prípojka musí byť uložená v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou 

vozovky. Montážne jamy musia byť vzdialené min 25 m od osi vozovky. 

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 cesty II/510 vykonávané mimo 

uvedený termín. 

Začatie prác v dotyku s cestou II/510 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Galanta, č. 

tel. 0902 964 797. Premávka na ceste II/510 nesmie byť počas pprác 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. 

 

K/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, listom č. 

RUVZGA/2022/1104/3848 zo dňa 11.07.2022 ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) 

v spojení s prílohou zákona č. 335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti 

žiadateľa Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 

36 361 518 (ďalej len „žiadateľ“) o posúdenie návrhu na územné konanie stavby 

„DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“ k.ú. Jelka vydáva podľa § 6 ods. 3 písm g) a § 

13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. toto záväzné stanovisko: 

S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“, 

k.ú. Jelka súhlasí. 

Orgán verejného zdravotníctva posúdil predložený návrh žiadateľa z hľadiska súladu 

s platnými predpismi na ochranu verejného zdravia, a to najmä so zákonom č. 355/2007 Z.z. 

Na základe uvedených skutočností v súlade s § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z.z. RÚVZ vydal vo veci predmetné záväzné stanovisko. 

 

L/ Krajský pamiatkový úrad v Trnave listom č. KPUTT-2022/14269-2/55101/HOR zo 

dňa 29.06.2022 vydal vyjadrenie k projektovej dokumentácii líniovej stavby 

„DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNK“ 

1. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí 
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. 

Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky 

krajským  pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, 

zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného 
miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

2. Za obcou Jelka smerom na Nový Život, na konci Mostovej ulice sa nachádza 

prícestný kríž s Najsvätejšou Trojicou z r. 1881, evidovaný v zozname 

architektonických pamiatok a solitérov s kultúrnohistorickými hodnotami v záväznej časti 

Územného plánu obce Jelka, kapitole B.5.1 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-
historických hodnôt. Kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného Krista je osadený na 

odstupňovanom štvorbokom podstavci s profilovanou rímsou, na čelnej strane 

s nápisovou tabuľou s datovaním. Duch svätý je znázornený v podobe holubice v spodnej 

časti kríža, Boh Otec v hornej časti vertikálneho ramena kríža. Prícestný kríž je 
umiestnený v novodobej ohrade vytvorenej 4 kovovými stĺpikmi spojenými kovovými 

reťazami. 

Všetky práce súvisiace s predmetnou líniovou stavbou, realizované 

v bezprostrednej blízkosti prícestného kríža s Najsvätejšou Trojicou na pozemku 
parc. č. 317/5, k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, je potrebné vykonávať spôsobom, aby 

nedošlo k jeho akémukoľvek poškodeniu a ohrozeniu. 

Po realizácii daného úseku líniovej stavby v blízkosti kríža je nutné okolie prícestného 
kríža upraviť do pôvodného stavu. 

 

M/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry listom č. 

SEMaI-EL13/2-1-942/2022 zo dňa 17.06.2022, ako organizačná zložka oprávnená vydávať 

záväzné stanoviská Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa § 7 zákona č. 319/2002 

Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zaslalo 

nasledovné stanovisko: 
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Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby 

„DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNK“ v k.ú. Nová Jelka, okres Galanta. V danej 

lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske 

siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.  

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko 

platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania. 

 

N/ Úrad Trnavského samosprávneho kraja, listom č. 14044/2022/OI-4 zo dňa 28.06.2022 

vydal stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

„DS OKS Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“. Predložená projektová dokumentácia rieši 

nasledovné stavebné objekty SO 01- Nové VN káblové vedenie s UOK, SO 02 Nová 

kiosková TS, SO 03 – Nové NN káblové vedenie s SO 04 – rekonštrukcia vzdušného NN 

vedenia. Riešeným územím prechádza cesta II. triedy č. II/510 (Školská), ktorú bude trasa 

káblového vedenia raz križovať. Predmetná cesta sa nachádza na parcele registra „E“ parc. č. 

371 v k. ú. Jelka. 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/510 (Školská) a pozemkov pod cestou, 

dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: 

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/510 boli vykonané 

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

neskorších predpisov 

- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. II/510 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré 

vydá Okresný úrad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán 

štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. Triedy a určenie 

dočasného dopravného značenia 

- Technické podmienky týkajúce sa križovania káblového podzemného vedenia s cestou II. 

triedy je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského 

samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú 

dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky 

- Križovanie navrhovanej trasy cestou č. II/510 požadujeme vykonať pretláčaním 

a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 

m od okraja krajnice vozovky. Smerové vedenie trasy káblového vedenia požadujeme 

viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy. 

- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve 

TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov 

- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí 

byť odvezená na skládku 

- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, 

počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne opraviť na vlastné 

náklady 

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 

rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného 

značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať 

cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené 

v zmysle platných predpisov 

- V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto 

skutočnosť zmluvne ošetriť zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného  rozhodnutia 

uvedenej stavby. TTSK si nárok na odplatu na nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 

uplatňuje v zmysle ustanovení § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Výšku tejto odplaty vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým 
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posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred 

uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

- V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame 

kontaktovať pani Bc. Bedečovú, telefonický kontakt: 033/5559318, príp. elektronickou 

formou na e-mailovú adresu: darina.bedecovarnava-vuc.sk. 

 

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

na stavbu „DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“, v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska. 

O/ Slovak Telekom, a.s., Bratislava, listom číslo 6612218242 zo dňa 13.06.2022 vydal 

nasledovné vyjadrenie: 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 

Dôjde do styku 

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok 

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 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: Martin Moravčík, , +421 37 6566312, 

+421 0902719875. 

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 §24 zákona č. 452/2021 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 Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
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8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu 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 Slovak Telekom, a. s.. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

P/ SPP-distribúcia, a. s., Bratislava, listom č. TD/NS/0511/2022/An zo dňa 08.07.2022 

vydala v y j a d r e n i e  k  žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre 

stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných 

pásiem plynárenských zariadení.  

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP- distribúcia, a.s. je posúdenie predloženej projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Záujmové územie: Obec: Jelka, k. ú. Nová Jelka, p. č. 314/2... 

Stavebník:        Západoslovenská distribučná, a. s. 

Názov stavby:        DS_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, NNV 

Spracovateľ PD:    Ing. Jozef Frólo 

 

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie STL distribučný plynovod DN80, 

Pn 90 kPa, oceľ a PP, ochranné pásmo plynárenského zariadenia a bezpečnostné pásmo 

plynárenského zariadenia. 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia v technologického 

objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou stanoviska. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 

výkonu iných činností. 

 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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SPP-distribúcia, a. s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 

za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

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

distribucia.sk (časť E-služby) 

2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. 

3. 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 prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.  

6. 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 1,5 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.  

7.  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.  

8.  V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác.  

9.  Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.  

10.  Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: 

ivan.hybela@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. 

11.  Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.  

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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12.  Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.  

13.  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.  

14.  Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k 

vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.  

15.  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, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 

16.  Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike, 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02. 

17.  Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.  

18.  Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

19.  V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.  

20.  V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

Pri budovaní samotnej stavby rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle 

platnej legislatívy. 

 

Q/ MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC 1 – údržbové cenrtum Piešťany a. s., Bratislava, 

pod č. BA-2455 2022 zo dňa 23.06.2022 vydalo nasledujúce v y j a d r e n i e: 

Stavebná akcia:  DS OKS Jelka Mostová VNK, TS, NNV 

Miesto, akt. územie: Jelka 

Účel.   DSP 

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 

Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené 

HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 

HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 452/2021 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..  
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Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 

o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním 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 nim, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia  

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinní 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 optickej trasy si prevedie objednávateľ 

farbou, alebo kolíkmi);  

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od 

skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace 

stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ  

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu  

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ  

• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme  

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti 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  

• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)  

• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ.  

 

R/ Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 

1408/31, 924 36 Galanta, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 

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

predpisov preskúmal žiadosť podľa § 11 ods. 2 a 5 citovaného zákona, ktorú podala 

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava zo dňa 

09.09.2022 vydal záväzné stanovisko č. OU-GAOCDPK-2022/012859, ktorým povoľuje 

výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty II/510 v km 19,756 v k. ú. Jelka 

nasledovne: 

- Osadenie SO 01 – Nové káblové vedenie s UOK v k. ú. Jelka podľa priloženej 

dokumentácie v rámci realizácie stavby „DS-OKS-Jelka Mostová, VNK, TS, NNV“ 

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok: 
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- Výnimka sa povoľuje iba na osadenie SO 01 – Nové káblové vedenie s UOK poľa 

priloženej dokumentácie 

- Stavebný objekt SO 01 bude osadený podľa priloženého výkresu č. 2 

- Dodržať podmienky stanovísk správcu cesty SaÚC TTSK Trnava pod č. 

06362/2022/SÚCTt-2 4689 zo dňa 08.09.2022 a vlastníka cesty TTSK Trnava pod č. 

14044/2022/OI-4 zo dňa 28.06.2022 

- Dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod č. ORPZ-GA-ODI1-

2022/001230-026 zo dňa 06.09.2022 

- Na zásah do telesa cesty II/510 (pretlak) z dôvodu realizácie SO 01 je potrebné 

v predstihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest 

v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona 

- Na prípadné použitie dočasného dopravného značenia na ceste II/510 počas realizácie 

stavebného objektu SO 01 je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je 

podmienené stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava a stanoviskom OR PZ 

ODI Galanta podľa § 3 ods. 7 cestného zákona 

- Investor, resp. dodávateľ prác zabezpečí, aby počas realizácie prác nebola na ceste II. 

triedy ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

- Počas realizačných prác, najmä pri výjazde vozidiel z miesta ležiaceho mimo cesty 

nesmie prísť k znečisťovaniu voľného úseku dotknutých ciest, žiadame zabezpečiť 

dodržanie ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

- Toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

- Výnimka platí na dobu neurčitú 

- V prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá 

kolíziu s takto umiestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu 

orgánu štátnej správy stavbu odstrániť, resp. preložiť na vlastné náklady. 

 

Podmienky Obce Jelka na základe písomného vyjadrenia č. OcÚJE - TW1/1101/2022 

dňa 19.10.2022: 

Obec Jelka súhlasí s projektovou dokumentáciou predloženou na posúdenie s nasledujúcimi 

podmienkami: 

1. trasu podzemného VN kábla na úseku rovnobežnom s ulicou Mostová situovať do 

najbližšej možnej odstupovej vzdialenosti od telesa miestnej cesty ul. Mostová. Zároveň 

rešpektovať existujúcu alejovú výsadbu drevín pozdĺž miestnej cesty ul. Mostová 

2. novú kioskovú TS na pozemku parc. č. 317/3 k.ú. Nová Jelka umiestniť v súlade 

s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1, kde medzi rozvojovými plochami 

č. 12 a č. 13 územný plán navrhuje plnohodnotnú komunikáciu o šírke 10 m. 

Obec Jelka žiada v prípade akýchkoľvek zmien v projektovej dokumentácii o včasné 

informovanie o týchto zmenách. 

 

PODMIENKY OBCE JELKA K STAVEBNÉMU KONANIU STAVBY: 

1. Umiestnenie transformačnej stanice okrem podmienok zadefinovaných vo vyjadrení 

Obce Jelka č. OcÚJE - TW1/1101/2022 zo dňa 19.10.2022 je potrebné riešiť tak, aby 

boli zabezpečené budúce rozhľadové podmienky križovatky zadefinovanej 

Územným plánom Obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1, časť B. Záväzná textová časť. 

2. K stavebnému konaniu stavby je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníkov 

pozemkov v zastavanom území obce Jelka. Písomný súhlas je potrebné predložiť pre 

všetky pozemky dotknuté uvedenou výstavbou, pričom zastavané územie obce je 

definované v § 139a, ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného priadku upozorňuje stavebníka 

- navrhovateľa na dodržanie podmienok uvedených vo vyjadreniach dotknutých 

orgánov! 

 

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona dva 

roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude 

podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím. 
 

Odôvodnenie 

 

 Investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, IČO: 

36361518, DIČ: 2022189048, v zastúpení Monika Poláčková, Hájske č.d. 347, 951 33 

Hájske, podal dňa 11.07.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a 

stavebného poriadku návrh na vydanie územného rozhodnutia. 

 Oznámením číslo OcÚJE-1245/2022 dňa 16.12.2022 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 

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

predpisov a podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike oznámil formou 

verejnej vyhlášky začatie územného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Účastníci 

konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu 

žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne 

neprihliadne. Obci Jelka, úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku neboli 

doručené žiadne námietky zo strán účastníkov konania k predmetnej stavbe č. OcÚJE - 

1245/2022 zo dňa 16.12.2022.  

 

  Príslušný stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona a bolo 

zistené, že umiestnením stavby: „Distribučná sústava_OKS_Jelka Mostová, VNK, TS, 

NNV“ na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 504, 505, 506, 507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 

342/3, 371, 340, 336, 335, 334/2, 334/1, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného 

územia obce Jelka, na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 370/3, 370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 

317/4, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka, na pozemkoch 

reg. „E“ s parc. č. 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 317 v k. ú. Jelka, v zastavanom 

území obce Jelka a na pozemku reg. „C“ s parc. č. 317/3 k. ú. Jelka, z časti 

v zastavanom území obce Jelka, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o 

životné prostredie. 
 

 Posúdenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia si vyhradili orgány: 

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Okresný úrad Galanta- 

Pozemkový a lesný odbor, Ul. 29. augusta č. 10, 9244 01 Galanta, Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s.- OZ Šaľa, P. Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa, Okresný úrad Galanta – 

Odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta, Okresné 

riaditeľstvo policajného zboru v Galante - Okresný dopravný inšpektorát v Galante, Hlavná 

13, 924 52 Galanta, Okresný úrad Galanta - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová 

Doba 1408/31, 924 01 Galanta, Okresný úrad Galanta - Odbor cestnej dopravy a pozemných 
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komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, Trnavský samosprávny kraj - Správa 

a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Galante, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta, Krajský pamiatkový úrad Trnava, 

Cukrová 1, 917 01 Trnava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia majetku 

a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 

Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SPP – 

distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 

796/9, 921 01 Piešťany. Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok územného 

rozhodnutia. 

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracoval:  

Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava  -Tím projektov  

a inžinieringu Nitra, Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Frólo, Projektant: Ing. Ivan Kurka. 

 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na Obecný úrad v Jelke, úsek územného rozhodovania a stavebného 

poriadku.  

 

 

         Ing. Gabriel Kiš 

           starosta obce 

Príloha pre navrhovateľa: 

 - Projekt na územné konanie  

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

2. Monika Poláčková, Hájske č.d. 347, 951 33 Hájske 

3. Ing. Jozef Frólo - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11 

5. SPP-distribúcia, a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b  

6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

7. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 

Piešťany  

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková 1607/10, 924 

01 Galanta 

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, 

Nová doba 1408/31, 924 01 Galanta 

10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, 

Nová doba 1408/31, 924 01 Galanta 

11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody, Nová 

doba 1408/31, 924 01 Galanta 

12. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, 924 01 Galanta 

13. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ul. 29. augusta 10, 924 01 Galanta 

14. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba 

1408/31, 924 36 Galanta  

15. Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

16. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
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17. Ministerstvo Obrany SR – agentúra správy majetku, MO SR, Kutuzovova 8, 832 47, 

Bratislava 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta 

19. ZsVS, OZ Šaľa, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

20. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

21. OR PZ Dopravný inšpektorát, Hlavná ulica 13, 924 52 Galanta 

22. Tibor Sichta, Školská 406/8, 925 23 Jelka 

23. DAN-FARM s.r.o., Hlavná 65, 93052 Blahová 

24. Alžbeta Dudoková, Novojelčanská 785, 925 23 Jelka 

25. Eva Jasenovcová, Bratislavská 1190/15, 903 01 Senec 

26. POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka 

27. Eugen Kiss, Pri Šajbách 7732/16, 831 06 Bratislava 

28. Alžbeta Molnárová, Novojelčanská 843/61, 925 23 Jelka 

29. Ladislav Molnár, Mostová 794/2, 925 23 Jelka 

30. Terézia Árvová, Veterná 354/38, 900 44 Tomášov 

31. Karol Fellinger, Jahodná 216/17, 925 23 Jelka 

32. Eva Kuczmanoná, č. 293, 930 38 Eliášovce 

33. Helena Takácsová, č. 306, 927 05 Dlhá nad Váhom, 

34. Gabriel Rablánsky, Bratov Baldigarovcov 61/8, 940 56 Nové Zámky 

35. Zoltán Rablanský, Dunajská 1266/36, 925 23 Jelka 

36. Mária Gálová, č. 142, 927 05 Dlhá nad Váhom 

37. Marta Letuseková, Novojelčanská 769/7, 925 23 Jelka 

38. Jozef Rablánszki, Novojelčanská 913, 925 23 Jelka 

39. Mária Keresztesová, č. 184, 930 038, Eliášovce 

40. Alojz Mikóczi, Leninová 225/125, 925 22 Veľké Úľany 

41. Jaroslav Strehársky, J. Jesenského 2060, Senec 

42. Alžbeta Budaiová, Fábryho 1137/1, 925 23 Jelka 

43. Barbora Bögiová, Eliášovce 42, 930 38 Nový Život 

44. Rozália Kolenčíková, Mosová 809/17, 925 23 Jelka 

45. Helena Tengeriová, Novojelčanská 1070/109, 925 23 Jelka 

46. Veronika Budaiová, Novojelčasnká 1071/110, 925 23 Jelka 

47. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

48. Dušan Sokol, Pezinská 48, Vinosady 

49. Irena Varjúová, Štermenská 595/60, 925 23 Jelka 

50. Valéria Orosová, Jamová 625, 925 23 Jelka 

51. Renáta Solčániová, Rezedova 26, 811 07 Bratislava 

52. Ost-West-Fruit, s.r.o., Nové Osady 71, 925 22 Veľké Úľany 

53. Eva Paskalevová, Jégého 16999/10, 821 08 Bratislava 

54. Alžbeta Szakálová, 43, Hurbanova Ves 

55. Elena Györiová, Fučíkova 75, Veľký Meder 

56. Karol Prikkel, Višňová 2943/1, Bratislava 

57. Marta Bögiová, 184, 903 01 Hrubý Šúr 

58. Dana Nováková, Bartoškova 127/8, 811 07 Bratislava 

59. Pavel Bukai, Vojtechovce 582, 930 38 Nový Život 

60. Zoltán Prikkel, Gazdovský rad 44/23, 931 01 Šamorín 

61. Mária Szabóová, Kostolná 1081, 925 23 Jelka 

62. Leonard Molnári, Vrbová 1080/51, 925 23 Jelka 

63. Mária Mikócziová, Železničiarska 112/14, 924 01 Galanta 

64. Zuzana Miklósová, 1049, 925 32 Veľká Mača 

65. Mária Péterová, 221 Eliášovce, 930 38 Nový Život 
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66. Tibor Hideghéty, 639, 930 39 Maslovce 

67. Priska Hideghétyová, Vodáreňská 639/35, 931 01 Šamorín 

68. Alžbeta Reisenauerová, Súľovská 2700/37, 821 05 Bratislava 

69. Ernest Makki, 63, 930 39 Dolné Janíky 

70. Marta Bognárová, 286 Eliášovce, 930 38 Nový Život 

71. Eva Dianišková, F. Kráľa 288/54, 903 01 Senec 

72. Marián Čizmazia, Š. Králika 6171/4, 84 108 Bratislava 

73. Milan Matušek, Malobielska 405/41, 900 24 Veľký Biel 

74. Mária Hideghétyová, Špačinská cesta 655/26, 917 01 Trnava 

75. Jozef Hideghéty, 122, 903 01 Kostolná pri Dunaji 

76. Eleonóra Hideghétyová, 58, 903 01 Ajpeková 

77. Beata Farkašová, Mestská 245/8, 811 07 Bratislava 

78. Milan Duhár, Nová 182/182, 018 51 Nová Dubnica – Veľký Kolačín 

79. Jenő Görföl, Štermenská 570/28, 925 23 Jelka 

80. Alojz Sebők, Lieskovského 1298/19, 925 22 Veľké Úľany 

81. Ervín Gáspár, Novojelčanská 822/40, 925 23 Jelka 

82. Alžbeta Gregorová, Kollárova 2134/3, 903 01 Senec 

83. Františka Borošová, SK 

84. Vojtech Tóth, SK 

85. Jozef Tóth, SK 

86. Ján Molnáry, SK 

87. Vincent Buday, SK 

88. Ján Buday, SK 

89. Imrich Farkaš, SK 

90. Anna Farkašová, SK 

91. Mária Farkašová, SK 

92. Imrich Szakál, SK 

93. Karol Szakáll, SK 

94. Koloman Goldberger, SK 

95. Františka Borošová, SK 

96. Imrich Budaj, SK 

97. Mária Budaiová, SK 

98. Július Buday, SK 

99. Ľudovít Buday, SK 

100. Žofia Baráthová, SK 

101. Alžbeta Ambrušová, SK 

102. Veronika Rablanská, SK 

103. Ján Šanko, SK 

104. Mária Šanková, SK 

105. K spisu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov a podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. §11 ods. 1 písm. f) o energetike. Toto 
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rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa:       Zvesené dňa: 


