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STAVEBNE POVOLENIE

AToPs Development s.r.o., Mlynské nivy č.48, Bratislava, !čo :4691 í 880 vzastúpení Renáta
Sekule í06 poŽiadali dňa 30.06.2022 ovydanie stavebného povolenia na stavbu ,, obecný úrad s
domom " na pozemkoch parcela Ó. č.25011,25111,25112,261l4'|,261l42,261l43,261l44,261l45,261146,
261t47,261t48,261t4g vkatastrálnom území Sekule. Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané obcou
Sekule pod. č. SoU - 73212022 dŕla25'05.2022'

obec Sekule, ako stavebný úrad podl'a $ 1 17 zák. č 5o/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku / stavebný zákonl v znení neskorších predpisov prerokoval Žiadosť stavebníka podl'a $ 62 ods.'ĺ
stavebného zákona v stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní Žiadosti o stavebné povolenie podl'a $ 61

a $ 62 stavebného zákona v rozhodol takto:

,, obecný úrad s Bytovým domom " na pozemkoch parcela č. Ó.25011,25111'25112,261l41,261l42,261l43,
261 l 44, 261 l 45, 261 l 46, 261 l 47, 261 l 48, 261 l 49 v katastrálnom územ í Sekule sa

povol'uje.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je

súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadné zmeny nemoŽno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
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Základné údaje o stavbe
Miesto stavby
lnvestor stavby
Katastrálne územie
Gen. Projektant
Dodávatel' stavby

IDENTIFlKAčNÉ ÚDAJE

A.í.í ldentifikačné údaie stavbv
Stavba:
Miesto stavby:

Katastrálne územie:
Obec:
Kraj:
Okres:

- obecný úrad s bytovým domom
- AToPs Development s'r.o., Mlynské Nivy č. 48, Bratislava
- Sekule
- TeKa Project, s'r.o., !ng. Tomáš Kutiš , Kukučínova 718,911 01 Trenčín
- bude vybraný výberovým konaním

oBEcNÝ Úneo s BYToVÝM DoMoM
pozemok s p. č':
249158, 249159, 25011, 251l1, 251ĺ2,
261141, 261142, 261143, 261ĺ44, 261145'
261 146, 261 147 , 261 148, 261 149

Sekule
Sekule
Trnavský
Senica

ATOPS Development s.r.o
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

A.1.2
Stavebník:
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ldentifikačné údaie stavebníka



A.ĺ.3 !dentifikačné údaie spracovatel'a dokumentácie
S pracovatel' projektovej dokumentácie :

Adresa:
Konatel':

A.1.4 Plošné a priestorové bilancie stavbv
PLOCHA

TeKa Project, s.r.o.
Kukučínova 718,911 01 Trenčín
lng. Tomáš Kutĺš, 5833-A1 sKsl

ZASTAVANÁ p A BYTOVEHO DOMII:
2088 m2
75O m2

KOEFICIENT ZASTAVANEJ PLOCHY 0,36

PLOCHA CHODN zo KOVEJ
PLocHA PARKoVAcícH VoNKAJŠíCH sľolísr
PLocHA oDPADoVEHo HosPoDÁRsTVA

586
500 m2
9m2

PLOCHA 7FI ENE NA POZEMKU: 197 m2
KOEFICIENT ZELENE 0,09

cELKoVÁ sUMARláclA BYToV

A.1.'5 čleTenie stavbv na stavebné obiektv
PRIPRAVA UZEMIA
so'ĺ01 Prekládka verejného vodovodu
so 102 Prekládka vzdušného vedenia NN
So 103 PrekládkaVo
so 104 Káblouý rozvod NN

STAVEBNÉ oBJEKTY
so 201A obecný úrad
So 201B Býovýdom
so 202 DaŽdbvá kanalizácia, oRL, vsak
so 203 odpadové hospodárstvo

A.í.6 Predpokladanétermínv realizácie
Predpokladaný začiatokvýstavby: 0912023
Predpokladane ukončenie výstavby: 09ĺ2025
Doba uýstavby: 24 mesiacov

A2. Základné údaje o stavbe
A'2.'| Gharakteristikaúzemia
obecný úrad s bytovým domom sa bude nachádzať v zastavanej oblasti obce Sekule na pozemkoch
vyznačených v situácii. Jedná sa o rovinatý pozemok nepravidelného obdĺŽnikového tvaru, leŽiaci na nároŽí ulíc
Cintorínska a Pekná. Pozemok je situovaný V centre obce, pričom v blízkosti sa nachádza kostol Narodenia
Panny Márie a Kultúmy dom' Pozemok je súčasťou urbanistickej štruktúry pozostávajúcej zo starších
nízkopodlaŽných rodinných domov. Výška jestvujúcej zástavby je na tomto-území prevázne na úrovni '|

nadzemné podlaŽie + podkrovie. Z dopravného hl'adiska bude pozemok prístupný z ulice Cintorínska a Pekná.
Dokumentácia predmetného riešenia býového domu bola vypracovaná v súlade s platným územným plánom,
funkčnej a hmotovo- priestorovej organĺzácie katastrálneho územia' Riešené územie ná ktorom jó siluovaný
investičný zámer je vymedzené plochou pozemku o celkovej výmere 2088 m2' Terén je rwný, pričom
navĺhované výškové osadenie, podlaŽnosť, dopravná a technická obsluŽnosť zohl'adňuje tento fakt' Poiohopisné
a uýškopisne charakteristiky sú zrejmé z ýkresovej časti tejto dokumentácie. Pozemok je lokalizovaný
v zastavanom území obce a architektúra objektu je navrhovaná v súlade s okolitým prostŕedím vidieckehó
charakteru.

Zdôvodnenie stavbv na danom území. účel objektu. funkcia :

Navrhovaný objekt bude slúŽiť ako polyfunkčný objekt a to pre účely:
1' obecný úrad - ako uýkonný orgán obecného zastupitel'stva a starostu obce2. s!užby občianskej vybavenosti - pre občanov obce
3' bývanie - bytové jednotky pre občanov obce
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l IZBOVE 't,5
lzBovÉ

2
lzBoVÉ

3IZBOVE 4IZBOVE

Počet býov 2 1 7 I I
Plocha bytov spolu 70,6 46,9 347,8 659,4 93,9
plocha bytov spolu (m2) 1219
plocha balkónov/strešných terás (m") 91,5
plocha spoločných priestorov 215.1



A.2.2 Urbanistickériešenie
Urbanisticlĺé riešenie vychádza z lokality, ktorá bola pre daný projekt zadaná investorom. Kedže sa pozemok
nachádza v zastavanom území obce Sekule ( okres Senica ), kde je jestvujúca zástavba nízkopodlaŽná' aj

navrhované riešenie býového domu je prispôsobené svojou hmotovou kompozíciou týmto podmienkam' Návrh
pozostáva z objektu ktoý je koncipovaný ako polyfunkčný - obecný úrad s bytovým domom a sluŽbami
občianskej vybavenosti . Tvar objektu sa prispôsobuje vzhl'adom na tvar pozemku a jeho maximálne vyuŽitie'
orientácia býového domu je vo väčšej miere SV-JZ pričom juh zabezpečuje dobré presvetlenie obytných
priestorov býov. Dopravne sa pozemok napája na ulicu Cintorínska a Pekná.

V navrhovanom býovom dome sa nachádza spolu 20 bytov, 3 obchodné prevádzky a obecný úrad na
prízemní objektu. Parkovanie automobilov obyvatelbv bytového domu a návštevníkov obchodných prevádzok je

žabezpečené pred objektom, parkovanie pre zamestnancov obecného úradu je zabezpečené ned'aleko na ploche
pred kultúrnym domom. K bytovému domu je navrhnutých spolu 38 parkovacích státí.
okrem býového domu je súčasťou projektu aj riešenie celého pozemku, jeho dopravnej, technickej
a energetickej infraštruktúry a jeho napojenie na verejnú komunikáciu a siete. Dokumentácia d'alej zohľadňuje
a rešpektuje:
- urbanisticko - architektonický a hmotovo _ priestorornl' kontext danej lokality
- vyuŽíva jestvujúce a navrhované dopravno _ prevádzkové a technické vď'ahy
- základné majetkovo - právne súvislosti avďahy
- princípy tvorby a ochrany Životného prostredia a eliminuje prípadné negatívne vplyvy

so í02 Prekládka vzdušného vedenia NN

V rámci výstavby riešeného objektu je nutné riešiť prekládku existujúcich vzdušných NN sieti vedených cez

riešenú lokalitu.

Uvedená prekládka sa zrealizuje nasledovne:

Z existujúcej trafostanice Ts 0056-001 sa napojí nová poistková skriňa SRS ktorá sa osadí k existujúcemu

podpernému bodu č'99. Znovej poistkovejskrine SRS sa napoja existujúce vzdušné NN linky na podperných

bodoch č. 101 , 114 a 116. Existujúca vzdušná NN linka vedená medzi stÍpmi 99-116, 101 a 1'l4 sa zdemontuje

a nahradí sa nouým káblový prepojom. Presný spôsob vedenia nových NN káblov bude riešený v da|šom stupni

PD.

Z dôvodu demontáže podperného bodu č'1 1 3 z ktorého je v súčasnosti napojený kultúrny dom je nutné

zrealizovat nové napojenie kultúrneho domu na el. energiu. Napojenie sa zrealizuje z novobudovanej NN skrine

SR.. riešenej v rámci káblových rozvodov NN. Vedl'a novej poistkovej skrine SR.' sa osadí nouý elektromerouý

rozvádzač RE s istením 25Al400V pre napojenie existujúceho rozvádzača kultúrneho domu'

so í03 Prekládka Vo
V rámci výstavby riešeného objektu je nutné zdemontovať existujúce NN rozvody na ktoých bolo aj verejné
osvetlenie. Z uvedeného dôvodu je nutné osadiť nové verejné osvetlenie v zmysle zaslanej situácie. Káblové
rozvody NN budú zrealizované celoplastoými káblami AYKY-J. Presný spôsob bude riešiť ďalší stupeň PD.
Káble budú uloŽené v teréne v areáli. V kriŽovatkách s inými inŽinierskymi sieťami a pod komunikáciami bude
kábel uloŽený v chráničkách' Káble budú uloŽené pod chodníkmi, resp. v zeleni a pod parkovacími plochami vo
výkopoch 35-50x80 cm. Káble je nutné ukladať do lôŽka z kopaného piesku taktieŽ preký tehlou. Celá trasa vo
výkopoch musí byť vyznačená ýstraŽnou fóliou PVC.
Križovanie a súbeh káblom NN rozvodov pre zónu s inými káblami a sieťami je nutné zrealizovať podl'a

požiadaviek sTN 73 6005.

so ĺ04 Káblový rozvod NN
Uvedený bytový dom s obecným úradom bude napojený nazdroj el. energie z novej poistkovejskrine SR.. ktorá
bude napojená z existujúcej trafostanice TS 0056-001 káblami typu NAW-J 4y240' Prípojka NN bude
realizovaná káblami NAYY-J uloŽenými v zemi vo výkope.
Prípojka bude ukončená v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na fasáde objektu pre kaŽdý vchod
samostatný RE umiestnený na verejne prístupnom mieste

Vodoinštalácla

Zdrojom pitnejvody bude preloŽený verejný vodovod 'W" 
_ PVc DN 100 s navrhovanou vodovodnou prípojkou

v dE'ke s,s m so záústením vo vodómemej šachte (VŠ), rozm. 1200 x 900 x 1800 mm s. Vo vŠ nude osadená 2

x vodomerná zostava s fakturačnými vodomermi. Jeden vodomer pre obecný úrad a druhý vodomer pre býy
a obchodné priestory.
od VŠ bude vedený 2x vonkajší objektový vodovod do objektu, resp. k podruŽným objektovým vodomerným
šachtám s podruŽnými vodomermi - detailnejšie budú riešené v dalšom stupni PD.
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Kanalizácia
odkanalizovanie objektu sa prevedie delenou kanalizačnou sústavou, t.j. splaškové a daŽdbvé vody sa odvedú
oddelene.

Splašková kana!izácia

Navrhovaná splašková kanalizácia vedená od zariadbvacích predmetov umiestnených v objekte bude vyvedená
zvodovým objektovým potrubím PVC-U pod základmi a v zemi gravĺtačne do navrhovanej čerpacej sac-nty ,,ČŠ'
(tyn' vystropnie rieši d'alší stupeň PD). od ČŠ ouoe vedená tlaková prípojka splaškovej kanalizácie HDPE DN
40 v dlŽke 3,6 m so zaústením do existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie tlakovej DN 50 (Vetva BA_5-1).

Existujúca čerpacia šachta ozn. Čs4l7 sa spolu s prípojkou demontujú v zmysle rnýkresovej časti tejto PD.
Daždbvá kanalizácia zo strechv obiektu
Navrhovaná daŽd'ová kanalizácia rieši odvod daŽdbr4ých vôd zo strechy objektu do vsakovacích objektov
umiestnených v zatrávnenej časti pozemku stavebníka. DaŽd'ové vody sa budú odvádzať samostatne objektovou
daŽd'ovou kanalizáciou od strechy'

Vykurovanie
Ciel'om návrhu systému vykurovania'objektu je zabezpečenie priaznivých klĺmatických pomerov a tepelnej
pohody Vykurovanie je navrhované elektricke podlahovó s vykurovacími termokáblami, v kúpel'niach í
kombinácii s el. rebríkorným telesom.

Spevnené plochy

STAVEBNo - TEcHNlcKE RlEŠENlE

Technické riešenie objektu so 101 pozostáva z týchto prvkov dopravnej infraštruktúry:
- spevnené plochy statickej dopravy - vonkajšie parkoviská (38 stání)
- pešie trasy

Statická doprava

Základne parametre statickej dopravy:

Skupina
vozidla Rozmery stánia Počet stánĺ Z toho počet stání pre

imobiIných uŽívateľov
Statická
stoi.

doprava kolmé
01 5,0 x 2,5 m 37 2

Statická
stoj.

doprava pozdl.
01 3,5 x 6,5 m 1 0

V zmysle sTN 7361 10lZ2 tab.20 je pre polyfunkčný bytorný dom potrebných 36 stojísk. Navrhnuých je 38 stojísk,
ztoho 2 stojiská pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orieňtácie. Býôvý dom uvedení poŽiadávku
splňa s rezervou 2 stojiská.
Súčasťou odstavných plôch je plocha pre zásobovanie obchodných priestorov. Umiestená je na začiatku vetvy B.
Konštrukcia vozovky parkoviska je navrhnutá z betónovej dlaŽby'

so 204 Daždbvá kanalizácia. oRL. vsak

DaŽdbvá voda z parkovacích plôch bude spádovaním do uličných vpustí - podl'a koordinačnej situácĺe. Pre
parkovacie státia sa navrhne od|'učovač ropných látok s efektom čistenia určeným podl'a vyjadrónia MŽP SR.
UvaŽuje sa s uličnými vpustami 'UV'' s koalescenčným filtrom EKODREN s pllrŔoM cRc-Úý 500 s ýstupnou
hodnotou 0,1 mg NEL/I. Pravidelnú údžbu filtrov bude zabezpečovať Íirma s oprávnením na dané práce.

Zaústenie od UV1 ,UY2a UV3 bude následne do exist. rigola vo vlastníctve obce. Zaústenie od UV4 ažaUY7
bude následne do vsakovacej šachý plastovej a 1000, v počte 2 ks. Rozmery a počet vsakovacích objektov, DN
potrubí, sklon a i. budú určené v d'alšom stupni PD na základe HG posudŔu. Výpočet prietoku vodý vid' časť
zdravotechnika.

so 203 odpadové hospodárstvo
Zber a odvoz komunálneho odpadu bude zabezpečený zmluvným partnerom. odpadové nádoby budú
umiestnené podl'a navrhovaného umiestnenia v situácii, pod konštrukciou prístrešku. Rozmer prístrešku'2,4x3,9
m' výška 2,8m. Konštrukcia bude tvorená pomocou oce|'o{ch prvkov, prestrešených plochou strechou
zlrapezového plechu v miernom spáde. Počet odpadových nádob bude zadefinovaný príšlušným správcovským
orgánom.

Architektonické riešenie:
Navňovaný polyfunkčný objekt vychádza zpoŽiadaviek investora. objekt má celkové rozmery 25,70 x 50,25m.
Architektonické riešenie zohl'adňuje avyužíva orientáciu na svetové strany avýška objektu je navrhnutá 2-mi
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podlaŽiami s podkrovím. Celkovo sa objekt skladá zprizem)a, ktoré bude slúŽiť primárne pre funkciu obecného
úradu, tieŽ ako obchodný priestor so sIužbami občianskej vybavenosti a 2 bytovými jednotkami
s predzáhradkami.
Druhé nadzemné podlažie a podkrovie bude poskýovať výlučne bytové jednotky a bývanie spoĺu v počte 18

bj' Strecha objektu je tradičná drevená sedlová so strešnými oknami a strešnými vikiermi v kombinácii s plochou

sirechou v miestach komunikačných jadier. Na prízemí sa uvaŽuje s 3 - mi hlavnými vstupmi - í vstup do
obecného úradu, 2 vstupy pre čast'bytového domu.
obecný úrad je na prízemí orientovaný do nárožia pozemku s juŽnou orientáciou. Zo SV sú uvaŽované 2 vstupy
pre časť býóvého domu. Pomedzi vstupy sú na SV orientované 3 obchodné prevádzky. Byty na podlaŽí

disponujú balkónmi, býy v podkroví majú zapustené terasy a balkóny. Byty v objekte zabezpečujú orientáciu
dennej časti bytov prevaŽne SV a JZ. Všetky byty majú vlastný balkón alebo terasu. Na kaŽdom podlaŽí sa
nachádzajú kobky pre všetky býové jednotky. Podkrovné byty majú presvetlenie zabezpečené cez strešné
vikiere a štrešné okná. Vol'ná plocha okolo objektu bude poskytovať plochy so sadovou úpravou oddychového
charakteru. Parkovanie je zabezpečené na spevnených plochách v priamej blízkosti navrhovaného objektu.

Navrhnuté sú kolmé parkovacie miesta.

Umiestnenie stavbv:
Pohladom od mieštnej komunikácie zl'ava bude navrhovaná stavba pravým predným rohom vzdialená od hranice
pozemku 11,7m. Pohi'adom od miestnej komunikácie zl'ava bude stavba vzdialená od hranice pozemku ľavým
predným rohom 2,63m. Pohl'adom od miestnej komunikácie sprava bude stavba vzdialená praým predným

rohom od hranice pozemku 2,5m.
Výškové osadenie: t = 156'650 m .n. m

Pre uskutočnenie stavbv sa v zmvsle Q 66 stavebného zákona a s 10 vvhl. č. 453/2000 Z.z určuiú tieto
podmienkv:

. Pred zahájením stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich inŽinierskych sietí.

. Stavebník oznámi zaóatie prác príslušnému stavebnému úradu.

. V prípade zmeny v projektovej dokumentáciĺ si stavebník poŽiada o povolenie zmeny stavby pred jej

dokončením.
. V prípade poškodenia susedných nehnutel'ností, vzniknuté škody uhradí na vlastné náklady.
. Stavebník označí stavbu v zmysle $ 43i stavebného zákona .

Podmienkv wplÝvaiúce zo stanovísk dotknutÝch orqánov štátnei spráw a dotknutÝch oraanizácií:
Rešpektovať všetky jestvujúce inŽinierske siete a ich polohu nechať Vytýčiť ich správcami.

Podmienkv dotknutÝch orqánov štátnei správv a orqanizácií :

BVS a.s., Bratislava , vydala vyjadrenie č. 45140l2022lBK zo dŕn 31'05.2022 :

VYJADRENIE BVS
Pri akejkolVek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácia poŽadujeme rešpektovať naše

zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a $ 19 zákona č' 44212002 Z. z. o

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podl'a predpisov do účinnosti Zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a

kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
K stavbe: ,,obecný úrad s býouým domom" nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace

nehnutel'nosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súcastí a bude dodžané ich
pásmo ochrany.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú stavbu je potrebné

vytýčenie smeru a uýšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podl'a zákona č. 44212002 Z.z. o

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú sluŽbu, resp. Žiadosť o

výýčenie, odporÚčame objednať cez podatel'ňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej

webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

Technické riešenie prekládky vodomeru musí byť v súlade so zákonom č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch

a verejných kanalizáciách v znení dalších zákonov, za súčasného dodžania STN, EN a oN, vrátane ich zmien a

dodatkov a v súlade s platnými ,,Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný

vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriadbvania a odstraňovania vodovodnej a

kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.'' (ďalej len ,,technické

podmienky").

V zmysle ,,technických podmienok'' je potrebne navrhnúť a realizovať vodomernú šachtu a zároveň je

potrebné dodžať platne oN 75 5411, sTN 75 5401, sTN 75 5403 a sTN 73 6005, príp. d'alšie súvisiace normy a

zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.
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Platné: ,,TEcHNlcKÉ PODM|ENKY pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu a technické podmienky zriadbvania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v
podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.'' sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na
internetovom sídle www.bvsas.sk.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a
spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhl'adom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebne doriešiť vzájomnými
zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a kriŽovania musia byť v koordinácii a v súlade
s platnýmiSTN.

A. Zásobovanie vodou
S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnutel'nosti 250/1 vodou a s prekládkou

vodomeru do novej vodomemej šachty a riešení zásobovania predmetnej nehnutel'nosti vodou cez T-kus pre
nehnutel'nosť na parcelnom čísle 251t2 súhlasíme za predpokladu, Že budú dodžané podmienky BVS, uvedené
v texte vyjadrenia:
a/ Vodovodná prípojka

1. Jestvujúcu vodovodnú prípojku Žiadame zrušiť v bude napojenia na verejný vodovod .

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov a nesmú byť
vykonávané Žiadne zmeny, úpravy a preloŽky, ktore by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej
prípojky' na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkorný stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných
rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

4. Pripojenie na verejný vodovod montáŽou vodomeru na T-kus je moŽné len vtedy, ak uŽ na danú
nehnutel'nosť nebola zriadená iná vodovodná prípojka '

5. Pri montáŽi vodomeru na T-kus nesie zodpovednosť za kapacitu a technický stav jestvujúcej vodovodnej
prípojky jej vlastník a náklady spojené s jej r,nýmenou alebo rekonštrukciu počas montáŽe vodomeru na
T_kus znáša Žiadatel'napojenia na T-Kus.

6' BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej
oÍzte.

7. Vodovodná prípojka ani Žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného
zdroja vody (napr. studne), alebo ineho zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktoý
by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnejvody'

8. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môŽu realizovať len tie
osoby, ktore sú na to prevádzkovatel'om určené.

b/ Vodomerná šachta
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer' Vodomerje súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.-
2. Vodomerná Šachta umiestnená na parcele č. 261ĺ41 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúcapoŽiadavkám BVs' t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred prekládkou vodomeru.
3. Usporiadanie novej vodomemej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podl'a priloŽenej

schémy.
4. Vodomernú Šachtu Žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou stranou

V smere prípojky.
5. Majitel" je povinný vodomernú Šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanĺckému poškodeniu meradla

a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
6. Vodomemá šachta Žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov

vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a
inými prácami súvisiacimi s merad|om'

7. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkol'vek materiál nesúvisiaci s prevádzkou
vodomernej šachty.
c/ Prekládka meradla - vodomeru

Náklady na realizáciu novej vodomernej šachty a prekládku fakturačného vodomeru ako aj údžbu vodomernej
šachty a demontáŽ existujúcejvodovodnej prípoji<y znáša vlastník prípojky.
! oloade splnenia pod.mienok uvedených Vyš:19 j9 vlastník pripájailei ňehnutelnosti povinný písomne poŽjadat'
BVS o kontrolu technickej pripravenosti na prekláóku vodomeru. 

-

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických pbdm]enok pripojenia na verejný vodovod nájdete na naŠej webovej
stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

B. odvádzanie odpadových vÔd
V obci Sekule, v predmetnej lokalite, BVS neprevádzkuje verejnú kanalizáciu, o stanovisko k napojeniu na

miestnu kanalizačnú sieť je potrebné poŽiadať vlastníka t'ycňto rozvôdov.
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C. PoŽiarne zabezpečenie
Primárnou funkciu verejného vodovodu je hromadné zásobovanie obyvatel'stva pitnou vodou za účelom

zabezpečenia ich základných zdravotných, pitných a iných potrieb. Verejný vodovod môŽe mat' funkciu zdroja
požiarnej vody, nenahrádza však poŽiarny vodovod.'BVs 

neprevádzkuje poŽiarne hydranty, na sieti povol'uje ýhradne prevádzkové hydranty, z ktoých je v zmysle
platnej legislatívy umoŽnený odber vody pre poŽiarne účely.

K zabezpečeniu potreby poŽiarnej vody pre navrhovaný objekt: ,,obecný úrad s bytovým domom" pomocou

vonkajších podzemných hydrantov umiestnených na verejnom vodovode nemáme námietky'
V zmysle $ 22 ods. 1 a$ 23 ods. 1 zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Žiadatel'o pripojenie na verejný vodovod sa môŽe pripojiť na verejný vodovod len na základe zmluvy o dodávke
pitnej vody uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovatel'om verejného vodovodu.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenie nazáklade novozistených skutočností '
Vyjadrenie BVS je platné dva roky '

Po strate platnosti vyjadrenia podl'a predchádza1Úcej vety je Žiadatel' povinný pred realizáciou prípojok poŽiadať

o nové vyjadrenie

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava zo dňa 17.03'2022 zn' CD 1600612022 '

e V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné zariadenia distribučnej siete energetiky , ktoré sú vo
vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

. Pred zahájením výkopových prác poŽadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových energetických
vedení.

. Výkopove práce v blízkosti zemných káblorných vedení poŽadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou -
ručným spôsobom.

. PoŽadujeme dodžanie ochranného pásma všetkých WN,VN a NN vedení definovaných podl'a s 43
Zákona oenergetike č,.25112012 Z.z' aozmene adoplnení niektoých zákonov, sktoými osoby a
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe môŽu prísť do styku .

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich
činnosť, alebo zdžujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti v blízkosti WN' VN a NN vedení '

. Stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť
zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu uýrobkov, ktoý je
umiestnený na stránke prevádzkovatel'a ZSD.

. KedŽe v lokalite je plánovaná investícia ZSD, ktorá rieši vybudovanie novej TSj e potrebné túto skutočnosť
zohl'adniť pri návrhu pripojenia bytového domu. V jestvujúcej TS je len jeden vol'ný vývod na pripojenie.

. PreloŽku vzdušného NN vedenia poŽadujeme riešiť skriňou SR so spínačom prípojníc, ktorá sa
umiestni pri PB č. 99' Do tejto SR sa zaústia vzdušné NN vedenia z PB č.99, ktoré sa na PB ukončia.
Z tejto skrine bude samostatným NN káblom pripojená NN vzdušná siet' na PB č.'ĺ 'ĺ 6 a samostatným
NN káblom vzdušná NN siet' na PB č. 101. PB č. 1 16 a č. 101 poŽadujeme prepojiť samostatným NN
káblom.

o Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilým projektantom poŽadujeme
predloŽiť na vyjadrenie.

r Pred vypracovaním PD poŽadujeme konzultovať detaily k PD na ZSD. V prípade záujmu o konzultáciu
technického riešenia kontaktujtó asset manaŽéra správy energetických zariadení Mikuláš Čajko, e-
mail: mikulas.cajko@zsdis.sk

. Za detailné technické ňešenie v zmysle platných STN a predpisov zodpovedá projektant.

. Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vydania

Slovak Telekom. a.s.. Baikalská 28. 8í7 62 Bratislava wdal wiadrenie č. 661222032 zo dňa 23.06.2022:
o Predmetnou stavbou dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti

Slovak Telekom, a.s. alebo DlGl SLOVAKIA, s.r.o.
. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ($68 zákona č,. 35112011 Z' z') a zároveň je

potrebné dodžať ustanovenie $65 zákona č' 351l20'|1 Z. z' o ochrane proti rušeniu.
o 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 podla bodu 3.

. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, Že jeho zámer, pre ktoý podal

uvedenú Žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. /alebo DlGl sLoVAKlA' s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby),
vyanat spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloŽenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

. V zmysle $ 66 ods. 7 zákona č. 35112011 Zz. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musĺ zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.

. Zároveň upozorňujeme stavebníka, Že v zmysle $66 ods. 10 zákona é.35112011 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.
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r Upozorňujeme Žiadatel'a, Že v textovej časÍi vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a's. a DlGl SLoVAklA, s.r.o. o zákaze zriadbvaniä skládok materiálu
a zriadbvania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

' V prípade ak na Vami definovanom území v Žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.š. alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o., je
potrebné zo strany Žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť protĺ poškodeniu alebo narušeniu ochrannéňo
pásma.

r Nedodžanie vy-ššie_ uvedených podmienok ochrany zariadeni je porušením povinnostĺ podl'a $ 68
zákona č. 351!201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

' V prípade, Že Žiadaleľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dôvodov pokračovať po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a poŽiadať o nové
vyjadrenie.

' Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti
Sĺovak Telekom, a.s. a DlGl sLoVAKlA, s.r.o. na poVrônu terénu' Ýzrlľaoom k tomu, Že na Vašom
záujmovom území sa môŽu nachádzat zariadenia iných prevádzkovatelbv, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody. Týmto upozorňujeme Žiadatel'a na povinnosť
uyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchtó zarĺadení. Výýčenie polony SEK spoločností
Slovak Telekom a.s. a DlGl sLoVAKlA, s.r.o. na povrchu terénu vykôná Slbvak Telekoň, a.s. na
základe objednávky zadanej cez intemetovú aplikáciu na stránke hĺ{os://www.tálekom'slďvyjadrenia.Stavebníkalebonímpoverenáosobajepovinnábezohl'adunavyssi@
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvorĺa príĺohu tohto vyjadreňi". zi"o"t"l'' mÔŽe
vyjadrenie pouŽiť iba pre účel, pre ktoý mu bolo vystavené. okrem pouŽitiá pre účel konaní podl'a
stavebného zakona a následnej realizácĺe rnýstavby, žiadatel' nĺe je oprävnený poskýnuté informácie a
dáta dalej rozširwať, prenajímať alebo vyuŽívať be2 súhlasu spolóčnosti slovár'releĹóň' 

".".žiäJáiáňzároveň upozorňujeme, Že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úloŽným vedením,..je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetiôkú presnosť poskytnutých oát, posŔytnutié
dát v elektronickej forme nezbavuje Žiadate a povinnošti poŽiadať o vytrýčenie.r Všeobecné podmienky ochrany SEK:

' V prípade, Že zámer stavebníka pre ktoý podal uvedenú Žiadosť, je v kolízĺi so SEK Slovak Telekom,
a.s., alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s., zabezpečiť:o ochranu alebo preloŽenĺe sietí v zmysle konkrétnych podmienok určeným zamestnancom Slovak
Telekom a.s.,

' Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedeniar odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedeniar Pri akýchkol'vek prácach, ktoými môŽu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, Že zabezpečí:o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrch terénuo Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov , ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieŽ s podmienkami, któré boli na jeho ochranu stanovené

' Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moŽnú polohovú odchýlku +- 30cm
skutočného uloŽenia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénuo Upozornenie zamestnancov , aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadeni pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouŽívali nevhodné náraoie ( napr. hĺbiace stroje)

' Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,'krádeŽi a poŠkodeniu vo
vzdialenosti 1,5m na kaŽdú stranu od vyznačenia polohy zariadenia. Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím ( zasypaním)o Bezodkladné oznámenie kaŽdého poškodenia zariadenia na telefónneho čísla 088123777

' overenie výškového uloŽenia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, Že spoločnosť Slovak Telekom
a.s.' a DlGl sLoVAKlA, s'r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané
bez ich vedomia).
V prípade poŽiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejná sieť ST) je potrebné si podať
Žiadosť o určenie bodu napojenia.
Dodžať platne predpisy podl'a sTN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Kra]9kĺ,pamiatkovÝ úrad Trnava Wdal záVäzné stanovisko zn. KPUTT-2022l644o-2l21214ls| dňa
15.03.2022:

r KPUTrnavavzmysle$30ods.4a$41 ods.4apamiatkového zákonapozváŽenívŠetkých zloŽiek,
týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezÍsk, srealizáciou zán9y1']o!9cný úrad s býouým domom'' na pozômkoch pärc.'Ó.249t58,24gt5g,25o;t1,
25111,25112,261141,261l42,261l43,261t44,261t45,261t46,261t47,261l48,261t4g v katastrálnom
území Sekule obce Sekule

r Súhlasí s podmienkami:

8



. Termín zahájenia a ukončenia výkopových a zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou
poŽadujeme písomne ohlásiť najmónej s dvojýŽdennýň predstihom KPU Trnava' V ohlásení uved'te
telefonický kontakt. NedodŽanie ohlasovacej povinnosti môŽe bý'sankcionované'

o Počas výkopových prác vykoná KPÚ Trnava na stavbe štátny pamiatkový dohl'ad. V prípade zistenia
rozsiahlejšieho archeologického nálezu alebo archeologickej situácie vydá KPU Trnava rozhodnutie o
nariadení záchranného pamiatkového - archeologického výskumu v zmysle S 35 ods. 7 v nadväznosti na

$ 35 ods. 4 písm. b pamiatkového zákona.
. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu mimo štátneho pamiatkového dohl'adu musĺ

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho

nájdení ohlásiť nález KPU Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez
zmeny až do obhliadky krajským pamiatkoým úradom alebo ním poverenou odbome 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 zabezpečjť
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 uýskumu.

r Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj $ 127 zákona č. 50/1976 Zb' o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku V znení neskorších predpisov.

. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak
nedôjde k jeho pouŽitiu na účel, pre ktoý je určené'

o Vzhl'adom na archeologickú topografiu obce a lokalizáciu zámeru je na predmetnej parce|e zvýšená
pravdepodobnosť výskýu archeologických nálezov a archeologických situácií,, preto je potrebné ohlásiť
začiatok a koniec zemných prác súvisiacich 5 predmetnou stavbou a umoŽniť KPU Trnava vykonať
štátny pamiatkorný dohl'ad, ktorého súčasťou bude obhliadka plochy, vyhl'adávanie a zber
archeologických nálezov, príp' aj dokumentácia archeologických situácií. V prípade rozsiahlejšieho
archeologického nálezu, ktorého dokumentácia presahuje moŽnosti štátneho pamiatkového dohladu'
KPU Trnava bude poŽadovať preskúmanie a zdokumentovanie uvedeného nálezu formou
archeologického výskumu predpísanom vo zvláštnom rozhodnutí.

. Nálezmi sú napr. l'udské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá,
pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako
kontrastné fl'aky na podloŽí, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne.

. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutel'né veci pochádzajúce spred roku 1919 a vojnové
predmety spred roku 1946 nájdené V zemi a na jej povrchu.

. NedodŽanie oznamovacej povinnosti súvisiacej so začatím resp. ukončením zemných prác stavby môŽe
byť sankcionované'

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby a nenahrádza
povolenie príslušného stavebného úradu. Podmienky tohto stanoviska Žiadame zapracovat' do územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu.

okresný úrad Senica. odbor starostlivosti o Životné prostredie - ochrana prírodv a kraiinv OU-SE-OSZP

20221004006-002 zo dňa 1 0.03.2022 :

. V priestore stavby platí l. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia $í 2 zákona (všeobecná ochrana).
r V prípade rnýrubu drevín a krov je potrebné poŽiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na vyrub

drevín podl'a $ 47 ods. 3 zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou,
primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kl'udu. V prípade stavebných prác vykonávaných v
blízkosti drevín je potrebné zabezpečit' ich ochranu v súlade s $ 47 ods' 1 a2 zákona opatreniami podl'a

sTN 83 7010 ochrana prírody, ošetrovanie, udžiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy
drevín sa nevyŽaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

. Upozorňujeme na $ 3 ods. l zákona, podl'a ktorého kaŽdý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred

ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podl'a svojich moŽností o jejzložky a prvky na účel
ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu Životného prostredia a vývárania a udŽiavania územného
systému ekologickej stabiliý.

. Upozorňujeme na $ 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môŽe ohroziť,
poškodiť alebo zničil' rastliny alebo Živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak' aby
nedochádzalo k ich zbýočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu'

r Upozorňujeme zároveň ýmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, Že :

podl'a ustanovenia $ 103 ods.6 zákona orgán verejnej správy môŽe schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť
plán alebo projekt, ktoým môŽu bý' dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe
záväzného stanoviska, v ktorom organ ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu'

ak sa vydanie záväzného stanoviska podl'a tohto zákona vyŽaduje a v prípade projektu, ktoým môžu
bý' dotknute' zá$my ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej
výnimky zo zákazu, ak sa podl'a tohto zákona vyŽadujÚ; ustanovenie $ 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

. orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podla osobitných predpisov vo veciach
ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v $ 9 ods' 1 písm. a) aŽ w) zákona.
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Toto stanovisko nenahrádza povo1enia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyŽadovane'podl'a osobitných predpisov,
ako aj podl'a ostatných ustanovení zákona.
orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s realizáciou stavby podl'a
predloŽeného projektu ,'obecný úrad s bytovým domom ,, v k.Ú. Sekule.

9ľĺ9i.r!Ý !{9d,s9nicai o9Po.!s.t?!9stlivosti o životné erostredie - odeadové lrospoaarswo ou-se -oszp-
20221 00397 5-002 zo dňa 28.02.2022 :

' okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o Životné prostredie ako orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva nemá námietky k predloŽenej projektovej dokumentácii s1avby ,,ooécň;i úŕad d býovým
domom" V katastrálnom území Sekule za nasledovných podmienok:

r Džitel'odpadu je povinný správne zaradiť všetky vzniknuté odpady podl'a vyhlášky MŽP SR č. 365/20'l5
Z.z., ktorou sa. ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť plnenie povinnosií podlb zákona o odpadoch
a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve.

o Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť v zmysle hierarchie odpadového hospodársfua a odpady
odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podl'a zákona o odpadoch'r Džitel'odpadovbudeviesťevidenciuovznikuanakladaní sodpadmi austanovené ÚdajeZnej ohlási
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva V súlade s vyhláškou MZP sR č. 366/2015 Z' z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

r ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva džitel'za obdobie kalendárneho roka, ak nakladá
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo V súhrne s viac ako jednou tonou
ostatných odpadov, príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 28. februára
nasledujúceho roka.

' Počas realizácie stavby sa predpokladá aj vznik odpadov kategórie nebezpečný. Nebezpečné odpady je
potrebné zhromaŽd'ovať oddelene, označovať ich určeným spÔsobom a nakladať s nimi V súlado šo
zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi.

o Zákon o odpadoch sa nevďahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskýujúci materiál
vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, Že sa materiál pouŽije na účely výstaúby v prirodzenom
stave na m|este, na ktorom bol vykopaný.

' orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podl'a $ 99 ods. 1 písm. b ) zákona o odpadoch
vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K Žiadosti o Vyjadrenie ku kolaudácii je potrebné
zdokladovať najmä:

o materiálovú bilanciu odpadov z realizácie stavby a zaobchádzanĺe so vzniknutými odpadmi v súlade s
predpismi

. V odpadovom hospodárstve ( kÓpia stavebného povolenia, potvrdenia, VáŽne lístky, iné doklady
preukazujúce nakladanie s odpadmi zrealizácie stavby... )

Toto vyjadrenie sa V zmysle $ 99 ods. 2 zákona o odpadoch povaŽuje za závázné stanovisko pre účely konania
podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení nôskorších
predpisov.

okr9snÝ úlad Senica. 
=o.cblT Er,ryv,é.lg riadenia. Vaianského í7. 905 0í SENICA. wdal záväzné stanovisko

pre územné konanie č' oU-SE-OKR-2022/003989-002 dňa 22.022022 :

Po predloŽenía posúdení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, okresný úrad Senica dospel k
záveru, Že uvedená dokumentácia neobsahuje údaje o riešení poŽiadaviek na stavby 2 nuoisra civilnej ochrany.
Za účelom ukýia zamestnancov obecného úradu a obyvatel'ov býového domu v obci Sekule nie je vyfuenený'
1ig-o9! p19stor na vybudovanie jednoduchého úkýu budovaného svojpomocne v zmysle vyhlášký NR sR č. 

'
53212006 Z. z' o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických poŽiadaviek á tecnniclĺycň podmienok
zariadeni civilnej ochrany. Z tohto dôvodu je nutné určiť priestor pre ukrytie zamestnancov a obývatelbv pri vzniku
mimoriadnej udalosti.
PoŽiadavky je moŽné riešiť jednoduchým úkrytom budovaným svojpomocne na obecnom úrade alebo v
býovom dome /určí projektanť alebo vyuŽitím jestvujúceho priestoru JUBS v dobehovej vzdialenosti do 500m
v obci a súhlasom starostu s jeho vyuŽitím pre obyvatelbv býového domu a zamestnancov obecného úradu.
Návrh riešenia je potrebné predloŽiť k záväznému stanovisku pred vydaním stavebného povolenia.
okresnýúradSenicasúhlasístoutopodmienkousvydanímúzemnehorozhodnutianahoreuvedenústavbu.

okresné riaditel'stvo hasičského azáchranného zboru vSenica zn. oRHZ_SEl-121-oo1t2O22 zo dňa
04.03.2022:

r Z hl'adiska protipoŽiarnej bezpečnosti stavby s riešením protipoŽiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez
pripomienok .

o Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poŽiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podl'a zákona č.50/1976 Zb. oÚzemnom plánovaní astavebnom poriadku ( stavebný zákon) vznení
neskorších predpisov.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,832 47 BRAT|SLAVA - č. SEMal-RL13t2-
1-35212022 zo dňa 25.04.2022:.

o Súhlasí s realizáciou akcie podl'a predloŽenej dokumentácie a nemáme pripomienky..
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. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inŽinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani
rádio reléová trasa v našej správe.

o Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predloŽiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva
roky, vydáva sa na účely územného s stavebného konania .

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557 č. RlJvZ2O21t4S3/HŽP-Nos zo
dňa 24.03.2022 záväzné stanovisko:

. S ú h la s í s podaným návrhom s upozornením na povinnosti Žiadatel'adanévostanovisku:
1 ' Podl'a $ 't 3 ods. 3 písm. c) zákona NR sR č' 35512007 Z. z' predloŽiť orgánu verejného zdravotníctva

návrh na kolaudáciu stavby.
2. ZabezpeÓit dodžiavania Vyhlášky MZ SR é. 54912007 Z'z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o poŽiadavkách na objektivizáciu hluku'
infrazvuku a vibrácií v Životnom prostredí .

okresný úrad Senica, pozemkový a lesný úrad , Senica vydal vyjadrenie k územnému konaniu č. oU-sE-
PLo- 20221004001-003 zo dňa 11'03.2022:'

Tunajší odbor nemá pripomienky k realizácii stavebného zámeru .

obec Sekule vydala dňa 08.09.2022 pod'č' oVŽPaD/BoHt2022l1223 RoZHoDNUTlE pre povolenie stavby ,,

obecný úrad s bytovým domom - Spevnené plochy a parkoviská + DaŽdbvá kanalizácia".

okresný úrad Senica , odbor starostlivosti o Životné prostredie ( štátna vodná správa) Senica vydal
RQZHQDNUT|E na povolenie vo veci vydania vodnej stavby pod. č. oU - sE - osZP _ 20221011237-015 zo
dňa 06.12.2022 _ Prekládka verejného vodovodu .

obecSekulevydaladňa18.10.2022pod'Č'1.sou_147312022-PLA stavebnépovoleniena stavbu-
obecný úrao s'nytovým domom Sekule - objekt so - 102 - Prekládka vzdušného vedenie NN a pod Č.j' l+ĺsl
2022 - PLA - obecný úrad s býovým domom Sekule - objekt so - 104 - Káblový rozvod NN .

Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podl'a rozhodnutia o umiestnení stavby ýzickou alebo
právnickou osobou na to oprávnenou.

V rámci stavebného konania neboli vznesené Žiadne námietky účastníkov konania voči navrhovanej stavbe.

Stavba môŽe byť uŽívaná až po kolaudácii . Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia podl'a $ 79 stavebného zákona.

Stavebné povolenie platí 2 roky odo dňa, ked'nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou
začne v tejto lehote.

odôvodnenie:

AToPS Development s.r.o., Mlynské nivy č. 48, Bratisĺava, lČo : 46 911 880 v zastúpení Renáta Morová ,

Sekule 106 poŽiadali dňa 30.06.2022 ovydanie stavebného povolenia na stavbu,, obecný úrad s Býovým
domom " na pozemkoch parcela č. č.25011,25111,.25112,261141,261142,261143,261144,261l45,261146,
261t47,261t48,261t4g v katastrálnom území Sekule. Územné rozhodnutie na stavbu bolo vydané obcou Sekule
pod. č. SoU _ 732t2022 dňa 25.05.2022' obecný úrad s býoým domom sa bude nachádzať v zastavanej
oblasti obce Sekule na pozemkoch vyznačených v situácii. Jedná sa o rovinatý pozemok nepravidelného
obdĺŽnikového tvaru, leŽiaci na nároži ulíc Cintorínska a Pekná. Pozemok je situovaný v centre obce, pričom v
blízkosti sa nachádza kostol Narodenia Panny Márie a Kultúmy dom. Pozemok je súčasťou urbanistickej štruktúry
pozostávajúcej zo starších nízkopodlaŽných rodinných domov. Výška jestvujúcej zástavby je na tomto území
prevaŽne na úrovni 1 nadzemné podlaŽie + podkrovie' Z dopravného hl'adiska bude pozemok prístupný z ulice
Cintorínska a Pekná. Dokumentácia predmetného riešenia býového domu bola vypracovaná v súlade s platným

územným plánom, funkčnej a hmotovo- priestorovej organizácie katastrálneho územia. Riešené územie na
ktorom je situovaný investiéný zámer je vymedzené plochou pozemku o celkovej rnýmere 2088 m2. Terén je

rovný, pričom navrhované výškové osadenie, podlaŽnosť, dopravná a technická obsluŽnosť zohl'adňuje tento fakt.

Polo_hopisné a výškopisné charakteristiky sú zrejmé z výkresovej časti tejto dokumentácie. Pozemok je

lokalizovaný v zastavanom území obce a architektúra objektu je navrhovaná v súlade s okoliým prostredím

vidieckeho ôharakteru. Návrh pozostáva z objektu ktoý je koncipovaný ako polyfunkčný - obecný úrad s býovým
domom a sluŽbami občianskej vybavenosti ' Tvar objektu sa prispôsobuje vzhľadom na tvar pozemku a jeho

maximálne vyuŽitie. orientácia bytového domu je vo väčšej miere SV-JZ pričom juh zabezpečuje dobré
presvetlenie obytných priestorov býov. Dopravne sa pozemok napája na ulicu Cintorínska a Pekná'
V navrhovanom bytôvom dome sa nachádza spolu 20 býov, 3 obchodné prevádzky a obecný úrad na prízemní
objektu. Parkovanie automobilov obyvatel'ov býového domu a návštevníkov obchodných prevádzok je

za-bezpečené pred objektom, parkovanie pre zamestnancov obecného úradu je zabezpečené ned'aleko na ploche
pred kultúrnym domom. K býovému domu je navrhnuých spolu 38 parkovacích státí' K predmetnému návrhu sa
vyjadrili dotknuté orgány a organizácie, ktoých podmienky sú zakotvené vo vyrokovej časti tohto povolenia
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_(ĺlqiqry pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47
BRAT|SLAVA, okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia Senica, okresný úrad Senica, odbor starostlivosti
o Životné prostredie - odpadové hospodárstvo, okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o Životné prostredie ,
ochrana ovzdušia , okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o Životné prostredie - ochrana prírody a krajiny ,
okresný úrad Senĺca, odbor starostlivosti o Životné prostredie Senica - štátna vodná správa, zapaĺĺostovenďra
distribučná a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BRAT15LRýA ,okresné riaditel'stvo
Hasičského sa záchranného zboru v Senici, obec Sekule). Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými
záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podl'a $ 140b stavebného zákona. Podmienky dotknutýóh orgánóŕ sĺ
zahmute vo ýrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavba bola preto preskúmaná 

- z hl'adísk uňdených
v.ustanoveniach $ 37' 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú
ohrozené záqmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Dokumentácia stavby, ktorú vypracoval TeKa Project, s'r'o., lng. Tomáš Kutiš , Kukučínova 718, 91 1 01
Trenčín. Dodávatel' stavby bude určený výberor,ným konaním.. Predpokladaný termín zahájenia je O9t2023
a dokončenia 0912025' Všetky podmienky dané stavebným úradom v zmysló $ 66 stavebného zákona je
stavebník povinní rešpektovať. Z uvedených dôvodov stavebný úrad konštätuje, Že predloŽený návŕh
s dokumentáciami spĺňajú všeobecné technicke poŽiadavky na výstavbu Zároveť'l neziótiĺ dôvody, ktore by bránili
povoleniu hore uvedenej stavby.

_Stavba nesmie byt začatá, pokial'stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť ( s 52 zákona č' 7111967
zb.).

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo
právoplatnosť.

PoUčENlE:

Podl'a $ 54 zákona č. 71l 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie
vlehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na okresný Úrad Trnava, odbor výstavby abýovej politiky,
cestou tunajšieho stavebného úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle $ 55 ods. 1 zákona č' 71t1g67 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom aŽ po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok: 200,0 €

obce

Rozhodnutie sa doručí :
1. AToPs Development s.r.o., Mlynske Nivy č. 48, Bratislava2. Renáta Morová, Sekule 106
3. TeKa Project, s.r.o.,lng. Tomáš Kutiš, KukučÍnova 718,911 01 Trenčín

Na vedomie:
4. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a ĺnfraštruktúry, Kutuzovova 8, Bratislava
5. okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia , Vajanského 17, Senica6. okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP , Vajanského 17, Senica
7 ' sPP - distribúcia , a's., Mlynské nivy 44lb, Bratislava
8. BVS, a.s. Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
10. okresný úrad pozemkorný a lesný odbor Senica
11. ALM|R s FAM|LY s.r.o., Strečnianska 3058/3, Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1 , Trnava
'l4. okresné Riaditel'stvo Hasičského a Záchranného Zboru Senĺca, Priemyselná 282, Senica'ĺ5. ORPZ v Senici, oDl Senica
16. Obec Sekule
17. spis

Mgr
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