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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Okoč, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby,
ktorý dňa 2.8.2017 podal
Obec Dolný Bar – Starosta obce, 930 14 Dolný Bar
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a
§ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY
Cyklotrasa Dolný Bar - Topoľníky
ktorá pozostáva z ciest pre cyklistov a peších kategórie D2 a D3 ( STN 73 6110),
na pozemkoch vo vlastníctve obcí, súkromných osôb a TTSK, SVP š.p., ktorí s umiestnením
navrhovanej stavby súhlasili svojimi písomnými súhlasmi v katastrálnych územiach : Dolný Bar obce
Dolný Bar, v k.ú. Trhová Hradská obce Trhová Hradská, v k.ú, Horné Topoľníky obce Topoľníky,
tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
Popis stavby
Trasa je členená na 4 úseky:
Úsek 1 : cyklotrasa Dolný Bar –cesta č. III/1398
Trasa sa začína cca 15m po kriţovatke komunikácií I/63 a III/1397 kolmým pripojením na chodník
pri kriţovatke, kde je trasa vedená formou spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov o šírke 2,50m,
ktorá vedie pozdĺţ komunikácie III/1397 aţ po športový areál, kde trasa prechádza do samostatnej
cyklistickej cestičky o šírke 3,0 m. Pri kriţovaní cesty III/1397 so ţelezničnou trasou č. 131 bude
prechádzať existujúcou komunikáciou formou cyklokoridoru.
Úsek 2: Cyklotrasa cesta č. III/1398 – po hranici k.ú. Dolný Bar /812234/
Cyklotrasa kriţuje komunikáciu III/1398 pred mostom ponad kanál Gabčíkovo-Topoľníky, odkiaľ je
trasa vedená formou samostatnej cestičky po pravostrannej korune hrádze predmetného kanála.
Úsek 3: cyklotrasa v k.ú. Trhová Hradská /864731/
Cyklotrasa v k.ú. Trhová Hradská pokračuje nezmenenou formou samostatnej cyklotrasy cestičky po
pravostrannej korune hrádze kanála Gabčíkovo-Topoľníky.
Úsek 4: cyklotrasa v k.ú. Horné Topoľníky
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Cyklotrasa v k.ú. Horné Topoľníky pokračuje nezmenenou formou samostatnej cyklotrasy cestičky po
pravostrannej korune hrádze kanála Gabčíkovo-Topoľníky aţ po kriţovanie koruny hrádze
s komunikáciou III/1399, kde sa napája priechodom pre cyklistov na existujúcu cyklotrasu
z Topoľníkov do Trhovej Hradskej.
Konštrukčná skladba vozovky cyklotrasy na pravostrannej hrádzi kanála Gabčikovo-Topoľníky bude
asfaltový betón. Niveleta vozovky a zemné práce budú vykonané tak , aby bol zabezpečený plynulý
odtok zráţkovej vody do kanála . Okraje vozovky budú vybavené obrubníkmi. Cyklotrasa bude
vybavené vodorovnými a zvislými dopravnými značeniami.
Vyjadrenia organizácií :
Okresný úrad Dunajská Streda , ohľadne ochrany prírody zo dňa 4.8.2017 pod č. OU-DS-PSZP2017/013437-002
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyţiadať súhlas
príslušného orgánu ochrany prírody – obce podľa katastr. Území – podľa § 47 ods. 3 zák. č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Pri výkopových prácach dbať na minimálnu moţnú mieru poškodzovania koreňovej sústavy
stromov a kríkov a minimalizovať nutný výrub stromov
- Pre stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je
moţné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do
pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu
- Ak navrhovanou činnosťou dôjde k zasahovaniu do biotopu európskeho významu alebo
biotopu národného významu okrem činností uvedených v § 6 ods. 5 zákona, sme povinný si
vyţiadať súhlas OU podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z.
Okresný úrad Dunajská Streda , ohľadne vodného hospodárstva zo dňa 4.8.2017 pod č. OU-DSOSZP-2017/013404-002/Sza
- Treba dodrţať ochranné pásma podzemných inţinierskych vedení
- V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 zák. č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slov. nár. rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
- K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie treba si vyţiadať súhlas
vlastníka verejnej kanalizácie
- Treba si vyţiadať súhlas vlastníka Čanádskych rybníkov k výstavbe cyklotrasy v ochrannom
pásme Čanádskych rybníkov
- Treba dodrţať podmienky SBP š.p. OZ Bratislava, ktoré sú zahrnuté do ich vyjadrenia č. CS
SVP OZ BA 1496/2017/2 zo dňa 6.7.2017
- Pred vydaním stav. povolenia treba vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác
a predloţiť ho na schválenie SVP š.p. OZ BA a OÚ Dun. Streda, odboru starostlivosti o ŢP
Okresný úrad Dunajská Streda , ohľadne odpadového hospodárstva zo dňa 19.7.2017 pod č. OU-DSOSZP-2017/012269-02
- Drţiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 zák.
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
- Počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 12, § 13, § 14 zák. o odpadoch
- Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi demolácie musí byť v súlade s príslušnými
ustanoveniami § 77 zák. o odpadoch
- Odpady sa môţu uloţiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia
príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
- Drţiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia
odpadu v súlade s Vyhl. MŢP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
- Ţiadajú navrhnúť dostatočný počet zberných nádob na komunálne odpady popri cyklotrase
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Ku kolaudačnému konaniu ţiadajú predloţiť v zmysle § 99 ods. 1. písm. b) bod. 5 na
vyjadrenie doklady o spôsobe zneškodňovania príp. znehodnocovania vzniknutých odpadov
počas stavebných prác
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. zo dňa 6.7.2017 pod č. CS SVP OZ BA 1496/2017/2
-

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Realizáciu stavebných prác ako aj prevádzkovanie cyklotrasy podmieňujeme uzatvorením zmluvného
vzťahu, v ktorom budú upravené podmienky prevádzkovania cyklotrasy / viď bod č. 8/ vo vzťahu,
k SVP, š.p. OZ Bratislava .
Upozorňujeme na skutočnosť, ţe primárnou funkciou ochrannej hrádze aj po realizácii cyklotrasy na jej
korune ostane ochrana priľahlého územia pred povodňami, a ţe jej sekundárnym vyuţívaním na
športovo –rekreačné účely nemôţe byť ohrozený a obmedzený jej primárny účel . Z toho dôvodu si
SVP, š.p. OZ Bratislava , vzhľadom na zabezpečenie ochrany územia a tým aj majetku občanov,
vyhradzuje právo vykonávať na upravenej korune hrádze činnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách , zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Bez nároku na náhradu škôd
spôsobených pri výkone správy vodného toku.
Na telese hrádze a na jej podbreţných pozemkoch je zakázané skladovanie stavebných materiálov.
Počas realizácii stavby poţadujeme aby investor, resp. stavebník nevyuţíval bermu (mimo stavbou
dotknutých častí – pod mostnými objektmi) a svahy telesa hrádze.
Pri spätnom zahumusovaní poţadujeme pouţiť humózny materiál, ktorý zabezpečí kvalitné uchytenie
trávnatého porastu na telese vodnej stavby.
Na označenie cyklotrasy poţadujeme pouţiť dopravné značenie zakazujúce vjazd motorových vozidiel
s dodatkovou tabuľou „Okrem vozidiel SVP, š.p. a správcu cyklotrasy“.
Správca vodného toku v ţiadnom prípade nezodpovedá za škody vzniknuté na majetku tretích osôb
vrátane ujmy na zdraví v súvislosti s uţívaním cyklotrasy. Upozorňujeme, ţe hlavne pri cyklickej
údrţbe (kosenie) vodohospodárskych objektov môţe dochádzať k neţiaducim zraneniam cyklistov
(lietajúce kamene, atď.). Preto poţadujeme, aby pri vjazdoch na cyklotrasu a na informačných tabulách
boli vyvesené informácie o zásadách pohybu cyklistov a chodcov na vodohospodárskom majetku.
Cestné zábrany (rampy) poţadujeme opatriť zámkami na jednotný kľúč. Kľúče v poţadovanom
mnoţstve odovzdajte zástupcovi SVP, š.p., OZ Bratislava.
Nakoľko niektoré časti navrhovanej stavebnej aktivity sa dotýkajú koryta kanála Gabčíkovo –
Topoľníky, poţadujeme na celé obdobie výstavby vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác
podľa prílohy č. 2 vyhlášky MŢP č. 261/2010 Z.z. Povodňový plán zabezpečovacích prác musí byť
spracovaný v 8 vyhotoveniach, musí byť odsúhlasený na SVP, š.p., OZ Bratislava a schválený na
Okresnom úrade Senec. Schválený „Povodňový plán zabezpečovacích prác“ zašlite v 2 vyhotoveniach
na SVP, š.p., OZ Bratislava.
Investor, resp. ním poverená organizácia výkonom správy a prevádzkovania cyklotrasy:

a. Zdrţí sa svojej činnosti počas II. a III. Stupňa povodňovej aktivity (SPA) na vodnom toku
a počas údrţby a opráv vodohospodárskeho majetku. Upozornenia o uzatvorení cyklotrasy
rozmiestni na trase v miestach vstupov na cyklotrasu.
b. Nemôţe dôjsť k zníţeniu jestvujúcej koruny hrádze kanála Gabčíkovo – Topoľníky (min.
113 m n.m. Bpv.).
c. Zodpovedá tretím osobám, pouţívajúcim cyklotrasu za riadnu a bezpečnú prevádzku na nej,
ako i za škody, ktoré by im vznikli na cyklotrase pri jej pouţívaní na tento účel, vrátane ujmy
na zdraví.
d. Zaväzuje sa zabezpečiť, aby jazdy na korune hrádze dopravnými prostriedkami
prevádzkovateľa cyklotrasy boli vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu a to za dodrţania
pravidiel bezpečnosti. Tieto jazdy budú vykonávané na vlastnú zodpovednosť.
e. Zabezpečuje na vlastné náklady vykonávanie potrebnej údrţby (kosenie pozdĺţ cyklotrasy)
a opráv cyklotrasy, vrátane údrţby a starostlivosti o dreviny a kríky nachádzajúce sa
v blízkosti cyklotrasy (orezávanie, odstraňovanie a pod.).
f. Zaväzuje sa zabezpečiť , aby prevádzkou cyklotrasy nedošlo k horšeniu kvality povrhových
vôd a podzemných vôd
g. Zaväzuje sa zabezpečiť rešpektovanie upozornení a príkazov, vydaných zamestnancami SVP,
š.p. , OZ Bratislava, vo vzťahu k vodohospodárskym objektom dotknutým výstavbou
a prevádzkovaním cyklotrasy na korune ochrannej hrádze
h. Preberá na seba aj zodpovednosť za BOZP svojich zamestnancov alebo osôb, realizujúcich
pre neho činnosti súvisiace s prevádzkou, údrţbou a opravami cyklotrasy na korune ochrannej
hrádze
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Zaväzuje sa zabezpečiť odstraňovanie a odvoz odpadov z cyklotrasy a jej bezprostredného
okolia / zo svahov hrádze/
j. Zaväzuje sa inštaláciu akýkoľvek značení na hrádzi realizovať výlučne s písomným súhlasom
prevádzkovateľa / SVP, š.p. OZ Bratislava/ vodohospodárskeho majetku
k. Investor resp. ním poverená organizácia zmenu prevádzkovateľa nahlási vţdy písomne na
SVP, š.p., OZ Bratislava
i.

10. Začiatok stavebných prác poţadujeme vopred písomne nahlásiť na SVP, š.p., OZ Bratislava a oznámiť
názov a adresu dodávateľa stavebných prác. Súčasne k samotnej realizácii prác , k preberaciemu
konaniu a ku kolaudačnému konaniu poţadujeme prizvať zástupcu SVP OZ Ba.
11. Po ukončení prác poţadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať 1x realizačnú dokumentáciu
v grafickej a 1x digitálnej forme spolu s výškopisným a polohopisným zameraním stavby s doplnením
pozdĺţneho profilu cyklocesty s dotykom s ochrannou hrádzou kanála.
12. Pri výstavbe a prevádzke cyklotrasy poţadujeme dodrţať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a zákona č, 7/2010 Z.z. o ochrane povodňami.
13. PD si ponechávame pre interné účely našej organizácie.
14. Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej vodnej

správy.
OR HaZZ v Dunajskej Strede zo dňa 17.7.20117 pod č. OR HZ-DS1-646-001/2017
súhlasí bez pripomienok
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia zo dňa 7.8.2017 pod č. OU-DS-OKR2017/013343-002
- súhlasí
ZVS, a.s. Dun. Streda zo dňa 8.8.2017 pod č. 55705/20117
- Pred zahájením výkopových prác ţiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe
nášho závodu
- Presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu prevedú pracovníci závodu na
základe písomnej objednávky – Ing. Tóth 031/7737318
- V zmysle § 27 ods. 4 zák. č. 442/2002 o verejných vodovodoch a ver. Kanalizáciách ţiadajú
vykonať na náklady investora prispôsobenie poklopov a iných zariadení objektov ver.
Vodovodu na úroveň novoupraveného terénu – pozemnej komunikácie
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava zo dňa 8.8.2017 pod č. 4037-2/120/2017
Po prevedení predloţenej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme , ţe
v trase stavby „ Cyklotrasa Dolný Bar“ na jednotlivých parcelách v príslušných k.ú. sa nachádzajú
nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hyromeliorácie, š.p. v k.ú. Dolný Bar
- Na p.č. 233/1,947, 957/3, 336/6, 335/3, 334/7, 333/5, 333/6, 942/11, 942/3 neevidujeme
ţiadne zariadenie
- Na p.č. 319/1 navrhovaná cyklotrasa bude kriţovať podzemný rozvod závlahovej vody –
vetvu „A“ vodnej stavby „ZP Dolný Bar“ /evidenčné č. 5202 110/. Stavba závlahy bola daná
do uţívania v r. 1967 s celkovou výmerou 296 ha
- Na parcele č. 957/1 cyklotrasa sa nachádza v záujmovom území uvedenej závlahy –
podzemného závlahového potrubia sa nedotkne
- Na parcele č. 942/44 cyklotrasa bude kriţovať potrubie dvojhydrantu a závlahovú vetvu „B“
uvedenej závlahy
- Na parcele č. 942/10 cyklotrasa bude kriţovať mimo záujmového územia závlahy odberný
objekt vedený do ČS stavebná časť – Dolný Bar / evid č. 5202 110002/ v k.ô. Trhová Hradská
- V trase cyklotrasy na p.č. 1169/3 neevidujeme ţiadne zariadenie v našej správe v.k.ú.
HornéTopoľníky
Navrhovaná cyklotrasa vedie na parcelách č. 286/2, 368/1 a 368/2 okrajom záujmového
územia vodnej stavby „ZP Topoľníky /evid.č. 5202103/. Stavba závlahy bola daná do uţívania
v r. 1964 s celkovou výmerou 234 ha.
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Cyklotrasa je navrhnutá na p.č. 289/2 v blízkosti závlahových čerpacích staníc ČS 3 stavebná
časť /evid.č. 5202 103 007/ a ČS 2 stavebná časť /evid. Č. 5202 103 006/ uvedenej závlahy /
pri vodnom kanáli Gabčíkovo-Topoľníky/
Pri návrhu a realizácii stavby ţiadame dodrţať nasledovné podmienky:
- Kriţovanie cyklotrasy so závlahovým potrubím, potrubím hydrantu a odberného objektu
navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 z r. 1983
- O vytýčenie závlahového potrubia, potrubia odberného objektu a dvojhydrantu v teréne je
potrebné poţiadať na základe objednávky pracovníka Hydromeliorácie, š.p., dislokované prac.
Komárno – kont. P. Galko 0903 997 966
- Kriţovanie cyklotrasy realizovať kolmo na závlahové potrubie
- K zahájeniu a ukončeniu prác pri kriţovaní prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí
protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie kriţovania
- V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie,
š.p. právo hospodárenia v dôsledku uvedenej činnosti, je potrebné ho uviesť do pôvodného
stavu na náklady investora
- PD k stavebnému konaniu ţiadame predloţiť na odsúhlasenie, vrátane zákresu závlahového
potrubia, potrubia dvojhydrantu, potrubia odberného objektu na základe vytýčenia v teréne.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.
Ţeleznice SR GR, OE, Bratislava zo dňa 28.7.2017 pod č. 23909/2017/O420-2
- Dokumentáciu na stavebné povolenie ţiadajú predloţiť na posúdenie cestou ŢSR Oblastné
riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava. S dokumentáciou poţadujú predloţiť
Jednotnú ţelezničnú mapu (JŢM M=1:1000) a snímku z katastrálnej mapy so zakreslením
všetkých súčastí navrhovanej stavby, zasahujúcich do OPD (60 m od osi koľaje),
s vyznačením kilometrickej polohy v staničení ţelezničnej trate. JŢM je moţné zakúpiť na
Ţelezničnej geodézii, Ţelezničiarsky 1, BA (tel. 02 2029 4298)
- Zásah na pozemky v správe ŢSR je potrebné pred vydaním stavebného povolenia doriešiť so
ŢSR Strediskom hospodárenia s majetkom RP Nové Zámky, M.R.Štefánika 64, 940 65 Nové
Zámky
- ŢSR nezodpovedá za poruchy stavby spôsobené ţelezničnou prevádzkou a stavebník si je
vedomý skutočnosti, ţe stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy
a obmedzenia spôsobené beţnou ţelezničnou prevádzkou a nebude si z tohto titulu uplatňovať
u ŢSR ţiadne nároky
- Stavba bude navrhnutá v súlade s ustanoveniami zák. č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení
neskorších predpisov a zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. Poriadku, v znení
neskorších predpisov
- Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR,
Sekcia ţelezničnej dopravy a dráh, Odbor dráhových stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05
Bratislava
KR PZ v Trnave , KDI zo dňa 8.8.2017 pod č. KRPZ-TT-KDI1-24-072/2017
- Oprávnený je OR PZ DS ODI
Okresný úrad Trnava , OCD a PK zo dňa 3.8.2017 pod č. OU-TT-OCDOK-2017/023274/Kb
- Z doplnenej zmeny PD vyplýva, ţe začiatok úseku 1 cyklotrasy je minimálnej vzdialenosti
15,0 m od cesty I/63 v intraviláne obce a teda nebudú dotknuté záujmy cesty I/63, preto OU
Trnava, OCD a PK sa jako príslušný cestný správny orgán k umiestneniu stavby nevyjadruje.
SSC IV a SC Bratislava zo dňa 1.8.2017 pod č. SSC/8624/2017/6170/2317
- súhlasime za podmienok, ţe
- V ďalšom stupni bude predloţená PD na vyjadrenie
- Napojenie na cestu I/63 nebude narúšať odvodnenie cesty
-
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- Cyklotrasa bude navrhnutá v súlade s príslušnými STN a TP
OR PZ v Dunajskej Strede ODI zo dňa 4.8.2017 pod č. ORPZ-DS-ODI1 -053/2017
- PD pre účely stavebného konania ţiadajú predloţiť na vyjadrenie spolu s projektom
organizácie dopravy (POD) dočasného dopravného značenia pre výstavbu a POD trvalého
dopravného značenia, spracovaný v zmysle vyhl. MV SR č. 225/2004 Z.z., pričom počas
výstavby a počas umiestňovania dočasného a trvalého dopravného značenia sa riadiť nimi
schválenými stanoviskami.
- Dokumentáciu, spevnené plochy – komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia
parkovania), POD dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného
značenia spracuje oprávnená osoba a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona NR SR
č. 138/92 Zb. a zákona NR SR č. 136/95 Zb.
- Ţiadajú dodrţať všetky podmienky stanovené OU, odbor cestnej dopravy a pozem.
komunikácií v DS a taktieţ všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
Správa a údrţba ciest TTSK oblasť Dunajská Streda zo dňa 24.7.2017 pod č. 03846/2017/SÚCTt-2
5545
- Upozorňujeme investora aby neboli narušené odtokové pomery cesty III/1397
- Po 150 m cyklotrasa pokračuje mimo priekopy cesty III/1397, po ţelezničnom priecestí prejde
na ľavú strany (mimo priekopy)
- Pred kriţovatkou prejde do priekopy cesty III/1398, ktorú kríţi kanál Gabčíkovo –Topoľníky
– upozorňujem investora aby neboli narušené odtokové pomery cesty III/1398
- Pred mostom cyklotrasa pokračuje na korune hrádze vodného kanála Gabčíkovo –Topoľníky
a končí na ceste III/1399 /napojí sa na uţ existujúcu cyklotrasu medzi obcami Topoľníky –
Trhová Hradská/
- Pri prácach v blízkosti cesty nesúhlasia s ukladaním akéhokoľvek materiálu na vozovku, alebo
na jej krajnicu, po celú dobu výstavby dbať na čistotu ciest
- So zásahom do cestného telesa nesúhlasia v ţiadnom prípade
- Investor zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi v dôsledku vadných prác
- Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty TTSK, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako
nevyhnutné, konzultovať so správcom ešte pred uskutočnením
- Investorovi doporučujú, aby z hľadiska majtkoprávnych vzťahov kontaktoval VUC sekciu
hospodárskej stratégie odbor dopravnej politiky v Trnave.
Okresný úrad Dunajská Streda , OCD a PK zo dňa 28.8.2017 pod č. OU-DS-OCDPK-2017/01451802
- Nakoľko určitá časť bude zasahovať do ochranného pásma cesty III/1398 /20n od osi vozovky
– platí pre extravilán/ je potrebné podať ţiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný
úrad pre vydanie záväzného stanoviska, ktorým sa povolí výnimka zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme
- Vzhľadom k tomu, ţe pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky,
pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou
sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Určenia prenosného resp. trvalého dopravného značenia na cestu III/1398 vydá okresný úrad
na základe súhlasu Okresného riaditeľstva PZ ODI Dunajská Streda, situácii umiestnenia
prenosného resp. trvalého dopravného značenia a Vašej ţiadosti
- Povrchové vody z cyklotrasy nesmú byť zvádzané na vozovku cesty III triedy . nesmie byť
narušené odvodnenie cesty III triedy.
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda zo dňa 7.7.2017 pod č.
RH/2017/01174/002-BM5
- Súhlasí – Súčasne sa upozorňuje na to, ţe investor stavby je povinný podľa § 52 ods. 1 písm.
b/ zákona č. 355/2007 Z.z. prekladať na posúdenie regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva návrhy podľa § 13 ods. 3 a 4 citovaného zákona, a to k návrhu na kolaudáciu
predmetnej stavby.
Trnavský samosprávny kraj, sekcia verejnej správy, ODP zo dňa 2.8.2017 pod č. 06061/2017/ODP-1
- Umiestnenie predmetnej stavby a následné vydanie stavebného povolenia je moţné len za
dodrţania ustanovení § 4 a 7 Vyhl. č. 532/2002 Z.z. MŢP SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- Nakoľko v zmysle ustanovení § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov „Stavebník musí
preukázať, ţe je vlastníkom pozemku, alebo ţe má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1
zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom poţadovanú stavbu“, poţadujú túto skutočnosť pre
účely stavebného konania zmluvne ošetriť. Keďţe pozemky, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, sú
v správe organizácie Správa a údrţba ciest TTSK, odporúčajú v záleţitostiach uzavretia
príslušného zmluvného vzťahu kontaktovať uvedenú organizáciu, kont: p. Jana Fodorová, email: fodorova@spravaciest.sk, tel: 033/553 1287, resp. TTSK, kont: Ing. Monika Tökölyová,
e-mail: tokolyova.monika@trnava-vuc.sk, tel: 033/555 9551
- V zmysle ustanovenia § 11cestného zákona a v nadväznosti na § § 15-17 Vyhlášky č. 35/1984
Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, poţadujeme rešpektovať ochranné pásmo ciest III.
Triedy – 20 m od osi vozovky na obidve strany mimo zastavané územie obce, ako aj
ustanovenie o pomocnom cestnom pozemku v šírke 0,60 m po oboch stranách vonkajšieho
okraja telesa cesty. V prípade, ţe nie je moţné uvedenú podmienku z rôznych objektívnych
dôvodov dodrţať, je ţiadateľ povinný poţiadať príslušný cestný správny orgán – Okresný
úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie výnimky
zo zákazu činnosti.
- Ţiadateľ je rovnako povinný poţiadať cestný správny orgán aj o povolenie zriadenia
dopravného napojenia cyklotrasy na cesty, ktoré sú vo vlastníctve TTSK. Spolu so ţiadosťou
je nutné predloţiť aj situáciu dopravného značenia odsúhlasenú Okresným dopravným
inšpektorátom Dunajská Streda.
- Pri realizácii predmetnej stavby ţiadame dodrţať aj platné ustanovenia § 18 cestného zákona.
- Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu ciest vo vlastníctve TTSK z hľadiska
narušenia ich stability, stavebno-technického stavu a odtokových pomerov ä (odvádzania
daţďových vôd z telesa cesty). Zemina z výkopových ani iný materiál nesmú byť uloţené na
korune vozovky ciest vo vlastníctve TTSK.
- Dopravné napojenie cyklochodníka na cesty, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, poţadujeme
riešiť ako plynulé, bez odskokov, krajnicu vozovky dotknutej cesty poţadujeme zarezať, aby
sa zabránilo jej odlamovaniu. Odvádzanie daţďových vôd z telesa cyklochodníka nesmie
smerovať na tieto cesty.
- Prípadné obmedzenie cestnej premávky na cestách vo vlastníctve TTSK ţiadame navrhnúť len
v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je ţiadateľ povinný v predstihu predloţiť situáciu
dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na
odsúhlasenie a poţiadať cestný správny orgán o určenie jeho pouţitia. Pracovné miesta
poţadujeme označiť v zmysle platných predpisov.
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Ku kolaudácii poţadujeme pozemky, resp. ich časti, ktoré sú vo vlastníctve TTSK a budú
zabrané predmetnou stavbou, geodeticky zamerať, geometrickým plánom odčleniť
a majetkovo-právne vysporiadať.
- Novoosadené dopravné značenie, súvisiace s realizovanou stavbou a prislúchajúce k cestám
vo vlastníctve TTSK, poţadujeme protokolárne odovzdať do vlastníctva TTSK.
- Všetky škody na cestách vo vlastníctve TTSK, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie
predmetnej stavby, je ţiadateľ povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť na vlastné
náklady.
- Projektovú dokumentáciu predmetnej stavby ţiadame predloţiť i správcovi dotknutých ciest
a rešpektovať podmienky jeho stanoviska.
Krajský pamiatkový úrad Trnava zo dňa 15.8..2017
- Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým
úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
- Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002Z.z a § 127 zákona č. 50/1976
Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov .
Obecný úrad Trhová Hradská zo dňa 11.8.2017 pod č. Ocu- DS 5/2017
- Súhlasí s výstavbou
Obecný úrad Topoľníky zo dňa 11.8.2017 pod č. 359/2017
- Súhlasí s výstavbou
Obecný úrad Dolný Bar zo dňa 17.8.2017
Súhlasí s výstavbou s tým , ţe v ďalšom stupni PD poţaduje zohľadniť a skoordinovať
spracúvané projekty vlakovej stanice a priľahlého parkoviska / aktuálne v procese
spracovania/
Výpis z uznesenia č. 3/6/2017 zo dňa 29.6.2017
PARK INDUSTRIA DB s.r.o. Dolný Bar zo dňa 7.8.2017
- Súhlasí s výstavbou
Dolnobarské rašeliniská, s.r.o.
- súhlasí s návrhom obce Dolný Bar na územné konanie stavby „Cyklotrasa Dolný BarTopoľníky“ a nemá námietky voči výstavbe cyklotrasy v ochrannom pásme Čanádskych
rybníkov.
Západoslovenská Distribučná a.s. zo dňa 2.8.2017
- Ţiadajú dodrţať priestorovú normu STN 736005
- Počas výkopových prác ţiadajú zachovať stabilitu podperných bodov
- Pred výkopových prác ţiadajú vytýčiť podzemné elektrické vedenia
SPP Distribúcia a.s. zo dňa 18.7.2017 zo dňa TD/NS/0506/2017/Či
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:
Plynárenské zariadenie /technologický objekt/ VTL plynovod DN 100, PN4 MPa, STL plynovody
a prípojky PN 300 kPa
Ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/ umiestnenia technologického
objektu,/ďalej len „orientačného znázornenie“/ je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenachádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu
iných činnosti
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu /bez jej plynofikácie/ za
dodrţania nasledujúcich podmienok.:
-
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Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údrţby,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 BA, alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- 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, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predloţiť projektovú dokumentáciu
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na
posúdenie SPP-D
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľay iných
predpisov poţadujú, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadňoval existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem
- pri súbehu a kriţovaní navhŕhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodrţal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a kriţovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a kriţovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou
- Do PD pre stavebné povolenie ţiadajú doplniť aj všetky STL plynovody a prípojky v obci
Dolný Bar
- Pri vytýčení predmetných plynovodov (VTL a STL) je potrebné overiť aj hĺbku uloţenia
plynovodov, ktoré ţiadajú vykonať vo fáze projektovej prípravy pre stavebné povolenie
- Pred realizáciou prác v ochrannom pásme plynovodov, ţiadajú vyzvať SPP-D na vykonanie
kontroly tesnosti z dôvodu zistenia stavu plynárenského zariadenia
K stavebnému povoleniu je potrebné, aby ţiadateľ mal k pozemkom, na ktorých bude predmetná
stavba realizovaná vlastnícke resp. iné právo podľa ust. § 139 stavebného zákona.
Ţiadateľ musí poţiadať o vydanie povolenia na cestnú stavbu na príslušnom špeciálnom stavebnom
úrade pre cestné stavby.
-

Stavba nebude umiestnená na pozemkoch p.č. E 330, 331, 332 vzhľadom na absenciu súhlasov
vlastníkov pozemkov.
Realizácia stavby nebude negatívne ovplyvňovať ţivotné prostredie.
Námietky účastníkov v rámci územného konania neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Navrhovateľ dňa 2.8.2017 podal návrh na územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „
Cyklotrasa Dolný Bar - Topoľníky „ v katastrálnych územiach : Dolný Bar, Trhová Hradská, Horné
Topoľníky.
K návrhu bolo predloţené zadanie stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií a
podklady z evidencie nehnuteľností.

