OKRESNÝ ÚRAD MYJAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Moravská 1, 907 01 Myjava
____________________________________________________________________________________
Číslo spisu

Myjava

OU-MY-OSZP-2022/000120-011

02. 03. 2022

Rozhodnutie
predĺženie platnosti povolenia
Výrok
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa zákona č.
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 zák. č.
525/2003 Z. z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 zák. č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) na
požiadanie
Stavebníka: Obec Brestovec
V zastúpení: Ing. Dušanom Dugom – starostom obce
Adresa: 907 01 Brestovec 273
IČO: 00 309 435
predlžuje
podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 67 a § 69 stavebného zákona na dva roky od nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia
platnosť povolenia, ktoré vydal Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod zn.: OU-MYOSZP-2015/000043-9 dňa 04.03.2015 na stavbu:
„Kanalizácia obce Brestovec – I. stavba, SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie
stanice technológia“
na pozemkoch p.č. KNC p.č. 1262, 1257/1, 1266, 1263/1, 1265 a KNE p.č. 30 508 v katastrálnom území Myjava a
na pozemku KNC p.č. 40152, 30461/1, 30537/3, 30034/2, 30034/1, 30032/2, 34902/3, 34860/3, 34901/1, 34895/1,
34888/7, 34888/6, 34857/6, 34885/4, 34860/2, 30614/1, 34860/2, 34072/1, 30032/2, 34860/2, 34071/1, 34857/1,
34861, 34860/1, 34156/2, 34859/3, 34857/2, 34250/1, 37313, 37316/2, 37316/1, 38926/2, 38903/3, 38903/2,
37311/2, 37497, 38894/1, 38622/3, 38622/2, 38894/2, 38060, 38621/1, 38071, 38111, 38555/2, 38554/2, 38557/1,
38555/1, 38074/1, 38633/1, 38633/2, 38633/3, 38074/1, 38773, 38111, 39382/1, 38098, 38102, 38175, 38576/1,
38578/3 a KNE 38870, 38072/5 v katastrálnom území Brestovec.
Podmienky rozhodnutia:
Stanoviská dotknutých orgánov:
• Slovak Telekom, a.s., podmienky z vyjadrenia číslo: 6612113319 zo dňa 06.05.2021:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +0421 34 6512211.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť , zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 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 zariadení.
- 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.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľa 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./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykonáva 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.
- 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.
• Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 11.06.2021:
- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení
obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení číslo 121448199 a 121448200 v súlade
s platným prevádzkovým priadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými technickými
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú
zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch;
- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu VN (do 35 kV) a NN
(do 1 kV), ktoré sú v správe ZSD. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o
energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná. V prípade potreby preložky tohto zariadenia postupovať v zmysle § 45 zákona
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- Pred projekčnou prípravou a pred začiatkom vykonávania zemných prác je stavebník povinný požiadať ZSD o
presné vytýčenie príslušných jestvujúcich elektroenergetických zariadení. Vytýčenie týchto zariadení na objednanie
zrealizuje ZSD tím prevádzky Západ, pracovisko Myjava, tel. 033/5563515, 0907718085.
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie;
- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť,
alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce
v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov,
Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky,
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ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX
292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná, a.s.)
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, podmienky
zo záväzného stanoviska číslo: 40237/2021/SŽDD/97109 zo dňa 02.09.2021:
- Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDV SR, ktorá je prílohou tohto stanoviska. Prípadné
zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD prerokovať a dohodnúť postup a
podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a
zariadené dráhy na stavbou dotknutom pozemku.
- Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasné aj budúce)
nachádzajúce sa v dotknutom území.
- Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD opätovne prerokovať a
dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy Železnicami SR, Generálne riaditeľstvo,
Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- Vlastník (užívateľ ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy,
dráhu a jej súčasti, ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
• Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expetízy, podmienky zo stanoviska číslo: 3434/2021/O230-2 zo dňa
29.09.2021:
- Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 1477/2014/289301/SŽTS/1b.06 zo dňa
24.04.2014,
- Nakoľko stavba zasahuje i na pozemok v správe ŽSR, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia doriešiť
majetkovo-právne vzťahy so ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E,
917 02 Trnava,
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby prevádzky,
- Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný,
- Počas výstavby nepožívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy trate a
zariadení (mosta) v správe ŽPSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia
spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné
úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.),
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Stavebník Obec Brestovec, 907 01 Brestovec 273 v zastúpení Ing. Dušanom Dugom – starostom obce požiadal dňa
25.05.2021 Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie o predĺženie platnosti rozhodnutia zn.:
OU-MY-OSZP-2015/000043-9 zo dňa 04.03.2015 na vodnú stavbu „Kanalizácia obce Brestovec – I. stavba, SO
01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, PS 01 Prečerpávacie stanice technológia“, ktorého platnosť predĺžil
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím číslo: OU-MY-OSZP-2017/000413-5
dňa 09.05.2019 a rozhodnutím číslo OU-MY-OSZP-2019/000673-4 zo dňa 15.06.2019 z dôvodu, straty platnosti do
dvoch rokov od právoplatnosti a podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z európskych fondov.
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie konania o predĺžení
platnosti povolenia na vodnú stavbu účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zn.: OU-MYOSZP-2021/000846-002 zo dňa 10.06.2021 verejnou vyhláškou a zároveň určil lehotu 8 dní odo dňa doručenia, v
ktorej si mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky. Z dôvodu, veľkého počtu účastníkov konania bolo oznámenie
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doručené verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote neboli podané námietky ani pripomienky, ktoré by z dôvodov
stanovených zákonom zabraňovali rozhodnúť tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Stavebník predložil dňa 02.02.2022 špeciálnemu stavebnému úradu zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena medzi ŽSR a stavebníkom (Obcou Brestovec).
Orgán štátnej vodnej správy posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za ktorých bolo
stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, najmä zostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov štátnej
správy, okrem vyjadrení a stanovísk uvedených nižšie v texte, vyhovel žiadosti o predĺženie jeho platnosti.
Správnemu orgánu boli predložené tieto doklady:
- Slovak Telekom a.s., vyjadrenie číslo: 6611916288 zo dňa 11.06.2019,
- Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 11.06.2021,
- Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, postúpenie podania číslo: OU-MYOSZP-2021/000862-002 dňa 16.06.2021,
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko číslo: OU-TNOSZP1-2021/020797-003 zo dňa 08.07.2021,
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodnutie číslo: OU-TNOSZP1-2021023299-006 zo dňa 12.08.2021,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, záväzné
stanovisko číslo: 40237/2021/SŽDD/97109 zo dňa 02.09.2021,
- Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, stanovisko číslo: 34341/2021/O230-2 zo dňa 29.09.2021,
- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, stanovisko číslo: 05437/2021/OR TT/SŽTS-7 zo dňa 28.10.2021,
- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, stanovisko číslo:
05869/2021/OR TT/SOZT-2 zo dňa 18.10.2021,
- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie číslo: 130/2021/284303/SMSÚ KT/1b.06/Mr zo dňa
18.10.2021,
- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky, stanovisko číslo: 05463/2021/OR
TT/SEE-564 zo dňa 30.09.2021,
- Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava, vyjadrenie číslo: 62/2021/283102SMSÚTT/7a.13 zo dňa 22.09.2021,
- ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava vyjadrenie číslo: 10670/2021/SM/SSTT-2 zo dňa 15.10.2021,
-s
- Zmluva č. 806277001-2-2021 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ŽSR a Obec Brestovec)
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluva o vecnom bremene (Bc. Viktor Marek) z 21.05.2021,
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluva o vecnom bremene (Ján Ušiak) z 20.05.2021,
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluva o vecnom bremene (Michaela Majtánová) z 20.05.2021,
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluva o vecnom bremene (Ing. Martin Dolinek), z 19.05.2021,
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluva o vecnom bremene (Pavol Černáček) z 21.05.2021.
Podmienky z vyššie uvedených vyjadrení a stanovísk sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Prílohy - Rozdeľovník + verejná vyhláška
Ing. Anna Lajdová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10117
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Doručuje sa
Obec Brestovec, Ing. Dušan Duga - starosta obce, Brestovec 273, 907 01 Brestovec, Slovenská republika
Mesto Myjava (OVM), Pavel Halabrín - primátor mesta, M. R. Štefánika 560, 907 01 Myjava, Slovenská
republika
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, Moravská 1, 907 01
Myjava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Mesto Myjava (OVM), stavebný úrad, M. R. Štefánika 560, 907 01 Myjava, Slovenská republika
Obec Brestovec, stavebný úrad, Brestovec 273, 907 01 Brestovec, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska , 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod, Správa
povodia Moravy, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Hviezdoslavova 0/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Hviezdoslavova 38, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, z, Štefánikova 60, 040 01 Košice, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
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