Obec Sekule
908 80 Sekule
Č.j. SOÚ – 1269/2018 - PLA
Vybavuje - Ing. Planka Ľ.
Č.t. 034/6512642
lubomir.planka @senica.sk

V Senici dňa , 19.12.2018

Verejná

vyhláška

ROZHODNUTIE
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 v zastúpení
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 podala dňa 12.09.2018
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule,
ľavá strana “ katastrálne územie Sekule .
Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa
12.09.2018 a ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo zvolané na deň 4.10.2018.
Obec Sekule , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.5O/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátne správy postupom podľa § 35 a 36 ods. 4 stavebného zákona.
Posúdil návrh podľa § 37 § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej
správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„ Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana “ umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5,
830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne
územie Sekule , tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia,
uloženého na stavebnom úrade.
Urbanistické, architektonické a stavebno - technické riešenie stavby
Odpočívadlo Sekule je situované na území Trnavského samosprávneho kraja v okrese Senica
v katastrálnom území obce Sekule mimo zastavaného územia po pravej a ľavej strane diaľnice D2 (kategória D
26,5/120 podľa STN 73 6101) v smere do Bratislavy a je prístupný z oboch smerov diaľnice. Súčasťou
odpočívadla sú obojstranné ČSPH. V rámci obnovy ľavostranného odpočívadla Sekule v roku 2015 boli
zrekonštruované spevnené plochy jestvujúcich komunikácii, zlepšila sa situácia ohľadom parkovania osobných
a čiastočne nákladných vozidiel a vybudovali sa objekty slúžiace pre oddych na odpočívadle.
Pre skvalitnenie služieb poskytovaných užívateľom diaľnice, pre nedostatočnú parkovaciu kapacitu pre
nákladnú dopravu a pre zvýšenie intenzity dopravy je potrebné na ľavej strane odpočívadla zvýšiť kapacitu
parkovacích miest pre nákladné vozidlá a vytvoriť zázemie pre vodičov nákladných vozidiel na zákonom
predpísané bezpečnostné prestávky a nepretržitý denný odpočinok.
Identifikačné údaje
Stavba
Názov stavby:
Kraj:
Okres:
Katastrálne územie:
Druh stavby:

Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana
Trnavský
Senica
Sekule
Novostavba

Objednávateľ
Názov:
Adresa:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
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Nadriadený orgán:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Projektant
Hlavný projektant:

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov
Ing. Michal Dúbravský

Zodpovedný projektant :
Termín začatia stavby
:
Termín ukončenia stavby :
Náklady stavby
:

03/2022
07/2023
7 186 578 €

Základné údaje charakterizujúce stavbu
Stručný popis stavby
Hlavné stavebné úpravy predstavujú vybudovanie dvojpruhového jednosmerného kolektora a pripájacieho
jazdného pruhu dĺžky 350m, vybudovanie prístupovej komunikácie na parkovisko, vybudovanie odjazdovej
komunikácie s napojením na kolektor, vybudovanie parkoviska pre nákladné vozidlá so šikmým státím v počte 26
parkovacích miest, vybudovanie chodníkov a alternatívnej komunikácie pre územnú rezervu slúžiacej ako prístup
na parkovisku z pravej strany odpočívadla. Súčasťou stavby bude navrhnutý objekt vrátnice spolu s priestormi
sociálneho zázemia pre vodičov nákladných vozidiel (hygienické priestory a priestory trvalého občerstvenia),
oplotenie parkoviska a stena proti oslneniu. Okrem toho stavba rieši vegetačné úpravy, dažďovú kanalizáciu
s odlučovačom ropných látok, splaškovú kanalizáciu (žumpa), prípojku vody, objekt studne, elektrickú prípojku,
verejné osvetlenie a kamerový systém.
Variantné riešenia :
V technickej štúdii „Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“ z 11/2017 boli spracované 3
optimálne varianty A, B, C technického riešenia parkoviska nákladných vozidiel s príjazdovou a odjazdovou
komunikáciou na diaľnicu D2.
Variant A
Hlavné stavebné úpravy pri Variante A predstavujú vybudovanie pripájacieho jazdného pruhu dĺžky 350m,
prístupovej a odjazdovej komunikácie napojenej na pripájací pruh, vybudovanie parkoviska pre nákladné vozidlá
so šikmým státím v počte 28 parkovacích miest, vybudovanie chodníkov a alternatívnej komunikácie pre
napojenie parkoviska.
Variant B
Hlavné stavebné úpravy pri Variante B predstavujú vybudovanie pripájacieho jazdného pruhu dĺžky 350m,
prístupovej a odjazdovej komunikácie napojenej na pripájací pruh, vybudovanie parkoviska pre nákladné vozidlá
so šikmým státím v počte 25 parkovacích miest, vybudovanie chodníkov a alternatívnej komunikácie pre
napojenie parkoviska.
Variant C
Hlavné stavebné úpravy pri Variante C predstavujú vybudovanie dvojpruhového jednosmerného kolektora
a pripájacieho jazdného pruhu dĺžky 350m, vybudovanie prístupovej komunikácie na parkovisko, vybudovanie
odjazdovej komunikácie s napojením na kolektor, vybudovanie parkoviska pre nákladné vozidlá so šikmým státím
v počte 28 parkovacích miest, vybudovanie chodníkov a alternatívnej komunikácie pre napojenie parkoviska.
Po dôkladnom posúdení a zohľadnení navrhnutých technických riešení sa prevádzkový úsek NDS a.s.
rozhodol pre variant C ako najvhodnejší podklad pre ďalšie spracovanie v stupni DUR.
Stručná charakteristika územia
Odpočívadlo Sekule na ľavej strane diaľnice D2 v smere Malacky – Kúty sa nachádza na mierne vyvýšenom
území plošne rozsiahleho rovinatého územia eolických (viatych) pieskov geomorfologického podcelku Záhorské
Pláňavy. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú výhradne kvartérne sedimenty, sedimenty neogénneho
podložia na povrch nevystupujú.
Členenie stavby
Stavba obsahuje tieto stavebné objekty :
1.

010-00 Vegetačné úpravy
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2.

101-00 Kolektor na diaľnici D2

3.

102-00 Parkovisko pre nákladnú dopravu

4.

103-00 Alternatívna komunikácia pre územnú rezervu

5.

201-00 Stena proti oslneniu

6.

301-00 Vrátnica, sociálne zázemie pre vodičov

7.

310-00 Oplotenie diaľnice D2 a parkoviska pre nákladnú dopravu

8.

311-00 Oplotenie alternatívnej komunikácie pre územnú rezervu

9.

501-00 Dažďová kanalizácia

10.

502-00 Splašková kanalizácia

11.

510-00 Prípojka vody

12.

511-00 Studňa

13.

512-00 Preložka vodovodu

14.

610-00 Rozvody NN

15.

620-00 Verejné osvetlenie

16.

650-00 Kamerový systém

Odpočívadlo Sekule, ľavá strana je napojená na diaľnicu D2. V súbehu s diaľnicou D2 bude vybudovaný
kolektor a pripájací jazdný pruh.
K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány:
 BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – bez podmienok
 SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – s pripomienkami
 Okresný úrad životného prostredia Senica , Vajanského 17, Senica – s podmienkami
 Okresný úrad Senica , lesný a pozemkový odbor – s podmienkami
 Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica –bez podmienok
 Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica –bez podmienok
 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Senica , Okresný dopravný inšpektorát –bez podmienok
 Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – bez pripomienok
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – s podmienkami
 Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Bratislava- s podmienkami
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu , Námestie Slobody č. 6 , 810 05
Bratislava – s podmienkami
 Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, oddelenie telekomunikačných služieb– bez podmienok
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava – bez
pripomienok
 Slovnaft, a.s. , Vlčie hrdlo 1 , Bratislava – s podmienkami
 Trnavský samosprávny kraj, sekcia verejnej správy Trnava - bez pripomienok
• Rešpektovať podmienky vo vyjadrení BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava vydala pod. č. 46198/2017/FJ zo
dňa 09.10.2017 vyjadrenie:
V uvedenej lokalite sa nenachádzajú ku dnešnému dňu žiadne zariadenia verejného vodovodu ani verejnej
kanalizácie v prevádzke BVS a.s.
. Rešpektovať podmienky vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s., Bratislava , ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti
o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska
bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/D11827/PP/Hy/2017 dňa19.10.2017 :
V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú .
· Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava zo dňa 17.10.2017:
1.V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné zariadenia distribučnej siete energetiky , ktoré sú vo
vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
2.Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vydania.


Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava
č. KPUTT-2018/9050-2/32283/SI zo dňa 24.04.2018 :
Krajský pamiatkový úradu Trnava v zmysle § 41 ods. 4a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po zvážení všetkých
zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk,
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s realizáciou zámeru stavby „ Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana “ katastrálne územie
Sekule súhlasí s podmienkami :
1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava .V ohlásení
uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankciované .
2. V prípade zistenia , resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby je nutné postupovať v zmysle §
40 ods. 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku,
v znení neskorších predpisov. Predovšetkým je nutné, aby nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác nález ihneď ohlásila Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do
obhliadky KPZ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou . Do obhliadky KPU je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s KPU. Podľa § 40 ods. 3
pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu . Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa
vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom 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 ktorý je určené .
• Rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovnaft, a.s. Bratislava č. 73160/2018/202 zo dňa 9.5.2018 :
Spoločnosť Slovnaft, a.s., ako vlastník objektu s.č. 682 ČSPHM umiestnenej na pozemkoch CKN parc. č.
830167 a zapísanej na liste vlastníctva Č. 1428, katastrálne územie Sekule s umiestnením vyššie uvedenej
stavby súhlasí.
Dovoľujeme si upozorniť na našu podmienku neobmedzit' počas prípravných práca ani počas výstavby prevádzku
CSPHM Sekule Il a postupovat' tak, aby nedošlo k poškodeniu žiadnych zariadení vo vlastníctve spoločnosti
Slovnaft, a.s. .
V prípade, že by došlo k akémukoľvek narušeniu /porušeniu objektu, Slovnaft, a.s. požaduje zabezpečenie
okamžitej nápravy.
• Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vajanského 17, 905 01 SENICA – štátna vodná správa , č. OU-SE-OSZP/2018/7546-2 zo dňa 23.05.2018 :
Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná
a možno ju uskutočniť a užívať za týchto podmienok:
Vybudovanie vodných stavieb (studňa, vodovodná prípojka, preložka vodovodu, dažďová kanalizácia vrátane
ORL), ktoré budú súčasťou predmetnej stavby je podľa § 16 ods. 6 zákona. č 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v kompetencii cestného správneho orgánu.
Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia na stavebné objekty studne a dažďovej kanalizácie
požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy O vydanie povolenia podľa § 21 ods. l písm. b) bodu 1 vodného
zákona na odber podzemných vôd a podľa § 21 ods. l písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku do podzemných vôd. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné
podľa § 37 ods. 1 vodného zákona udeliť len po predchádzajúcom zisťovaní vykonanom oprávnenou osobou.
Vybudovanie splaškovej kanalizácie (kanalizačnej prípojky zaústenej do žumpy) je v kompetencii príslušného
stavebného úradu.
Vybudovanie nádrže znečisťujúcich látok (žumpy) podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27
ods. 1 písm. c) vodného zákona, O ktorý je potrebné požiadať pred vydaním stavebných povolení na predmetnú
stavbu.
V rámci stavby budú realizované aj rozvody NN siete, verejné osvetlenie. Ak pri realizácii týchto sietí príde k
súbehu a križovaniu s jestvujúcimi rozvodmi vodovodu a kanalizácie je potrebné spolupracovať so správcami
týchto sietí a rešpektovať podmienky uvedené v ich vyjadrení. Pri poškodení týchto jestvujúcich sietí (vodovodu,
kanalizácie) stavebník, prípadne zhotoviteľ stavby zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej
vodnej správy vydané podľa vodného zákona, a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa považuje za záväzné
stanovisko.
Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) je obsah záväzného stanoviska pre správny orgán V konaní podľa tohto zákona záväzný.
• Rešpektovať podmienky v záväznom stanovisku Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia ,
Vajanského 17, 905 01 SENICA , č. OU-SE-OKR/2018/1423-6359 zo dňa 24.04.2018 :
Po predložení projektu, okresný úrad Senica dospel k záveru, že podľa § 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov súhlasí bez pripomienok s umiestnením stavby – rozšírenie
parkovacej plochy(26 miest) a vybudovanie sociálneho zázemia vodičov, chodníky, oplotenie, vegetačné úpravy,
kanalizáciu, osvetlenie, vrátnicu, kamerový systém .
 Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné
prostredie – ochrana prírody a krajiny č. OU-SE-OSZP-2018/006453-04 zo dňa 14.05.2018 :
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,OÚ Senica, OSŽP“) podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
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starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona
č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods.
1 písm. c) zákona k vydaniu stavebného povolenia:
Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „ Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla
Sekule, ľavá strana “ , ktorú vypracoval Ing. Michal Dúbravský v marci 2018 rieši umiestnenie odpočívadla
Sekule, ľavá strana . Objednávateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04
Bratislava . Stavba sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 830/15 v k.ú. Sekule. Podľa predloženej
dokumentácie počas prípravných prác je potrebné vykonať výrob drevín .
Parcela číslo 830/15 na ktorej je plánovaná výstavba, platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia § 12
zákona (všeobecná ochrana). Parcela je vedená ako ostatná plocha a má výmeru 13025 m2. Na parcele sa
nachádza porast Borovice lesnej a najmä v okraji porastu nálet nepôvodného Agátu bieleho. Dotknuté územie
nezasahuje do žiadneho 2 vyššie citovaných chránených území (CHKO, MCHU, CHVU, UEV).
V prípade výrubu drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub
drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu na výrub drevín je podľa § 69 ods. 1
písm. d) zákona obec. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou
mechanizáciou a v období vegetačného kľudu v termíne od 01.10. do 31.03. V prípade stavebných prác
vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona
opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu
v súlade s § 47 ods. l a2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a
ochrana stromovej vegetácie.
Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody
a krajiny ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode
a krajine a v urbárnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.
Výrub stromov na lesných pozemkoch nepodlieha schvaľovaciemu oprávneniu orgánu ochrany prírody
ani oznamovacej povinnosti podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred
ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky
na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného
systému ekologickej stability.
Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť,
poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány štátnej správy rozhodujúce vo veci, že podľa zákona:
Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody
a krajiny podľa § 103 ods. 6 zákona môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie
orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení
alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
Orgán ochrany prírody má v konaniach uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až f) postavenie dotknutého
orgánu v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny.
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa považuje za záväzné stanovisko, ak
sa týka územia s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom
ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice.
Rozhodnutím o vydaní súhlasu, povolení výnimky, nevydaní súhlasu alebo nepovolení výnimky podľa
tohto zákona, odborným stanoviskom a vyjadrením je orgán štátnej správy viazaný.
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných
predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme pripomienky k umiestneniu rozšírenia
odpočívadla Sekule, ľavá strana .
• Rešpektovať podmienky
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vajanského 17,905 01 SENICA – odpadové hospodárstvo - vyjadrenie OU-SE-OSZP-2018/006465-02 zo dňa
02.05.2018:
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva nemá
námietky k predloženej dokumentácii stavby Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana “
katastrálne územie Sekule za nasledovných podmienok :
Nakladanie so stavebnými odpadmi je potrebné zosúladiť s ustanovením § 77 zákona o odpadoch, pričom
pôvodcom odpadov vzniknutých v dôsledku uskutočnenia stavebných prác pre fyzické osoby je ten, kto uvedené
práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona
o odpadoch.
Držiteľ odpadov je povinný zaraďovať všetky vzniknuté odpady podľa druhov ( v súlade s vyhláškou MŽP SR
č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) a zabezpečiť plnenie povinností podľa zákona
o odpadoch a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve. Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
podľa zákona o odpadoch.
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Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o vzniku a zaobchádzaní s odpadmi a ustanovené údaje z nej ohlási
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Upozorňujeme, že ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva
držiteľ 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.
Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál
vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na
mieste, na ktorom bol vykopaný.
Počas realizácie a prevádzky stavby budú vznikať aj komunálne odpady. Nakladať s komunálnym odpadom
je potrebné v súlade so šiestou časťou zákona o odpadoch a v súlade so všeobecne záväzným nariadením
Obce Moravský Svätý Ján .
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa podľa § 99 ods. 1 písm. b ) zákona o odpadoch vyjadruje
k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii je potrebné zdokladovať Okresnému
úradu Senica – odboru starostlivosti o životné prostredie:
- materiálovú bilanciu vzniku odpadov z realizácie stavby a doklady o zaobchádzaní so vzniknutými odpadmi
v súlade s predpismi v odpadovom hospodárstve
- zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vznikajúcich odpadov z užívania stavby
Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely
konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
( stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
 Rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vajanského 17, Senica – ochrana ovzdušia č. OU-SE-OSZP-2018/006473/02 zo dňa 26.04.2018 :
K predloženej PD stavby nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky, nakoľko jej realizáciou
nepríde k stavbe ani k zmene stavby zdroja znečistenia ovzdušia .


Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. č. 6611825510 zo
dňa 06.09.2018 :
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie . Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií ( ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. .
•
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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby),
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Alexander Kollár,
alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
•
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. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
•
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom,
a.s.
•
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
• Rešpektovať podmienky vyjadrenia , ktoré vydalo Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky
a správy majetku štátu , Kutuzovova 8, 832 47 BRATISLAVA - č. ÚCLaSMŠ-209-121/2018 zo dňa
26.04.2018 :
K vašej žiadosti o vyjadrenie a odsúhlasenie dokumentácie (DÚR) stavby ,,Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla
SEKULE, ľavá strana" Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany
Slovenskej republiky podľa §7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, zasielame nasledovné stanovisko:
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Po posúdení predložených podkladov, nemáme k pripravovanej stavbe a spracovanej dokumentácii stavby
pripomienky a s ú h I a s í m e s umiestnením a realizáciou stavby „Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla
SEKULE, ľavá strana" podľa predloženej dokumentácie v katastrálnom území Sekule za dodržania nasledujúcich
podmienok:
1. Pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnost' (obslužnosť) komunikácie D2 o minimálnej šírke
jazdného pruhu 3,5m.
2. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle §7 a
§24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a vyh|ášky FMD č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b.
3. Počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby spracovať plán organizácie dopravy.
4. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení žiadame oznámiť na Národné
centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322 569, e-mail: dicvd@mil.sk.
Každú zmenu projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na posúdenie.
V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiaden podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia
v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného
konania .
• Rešpektovať podmienky vyjadrenia , ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej
dopravy a pozemných komunikácií
, Námestie Slobody č. 6 , 810 05
BRATISLAVA - č.
15239/2018/SCDKP/56026 zo dňa 18.07.2018 :
Na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej „MDV SR“'), sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií
bola dňa 17.07.2018 doručená Vaša žiadosť č. l053-O008/20]8-2860-PD-Rl-lr zo dňa 13.07.2018 o vyjadrenie k
prepracovanej projektovej dokumentácii na územné rozhodnutie stavby Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla
Sekule, ľavá strana.
Prílohou žiadosti bol Koordinačný výkres stavby, z ktorého je zrejmé, že na základe našej požiadavky, zaslanej
listom č. 15239/2018/SCDPK/30996 zo dňa 09.05.2018 bolo prepracované pripojenie SO 103-00 Altematívna
komunikácia pre územnú rezervu.
K navrhnutému technickému riešeniu V zmysle predloženej situácie nemáme ďalšie pripomienky a súhlasíme s
vydaním územného rozhodnutia pre stavbu Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana.
• Rešpektovať podmienky vyjadrenia , ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho
hygienika rezortu , Námestie Slobody č. 6 , 810 05 BRATISLAVA - č. 15653/2018/ÚVHR/66166 zo dňa
28.08.2018 :
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie Oblastného
hygienika Bratislava (ďalej len „MDV SR“) ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 7 písm.
e) zákona č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a O zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO:35919001 v zastúpení ISPO
spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 na „Diaľnica D2, Rozšírenie
odpočívadla Sekule, ľavá strana“, Projektová dokumentácia pre potreby vydania územného rozhodnutia stavby
podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto záväzné stanovisko s ú h I a s í sa s návrhom
žiadateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 v
zastúpení ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 na „Diaľnica D2,
Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“, Projektová dokumentácia pre potreby územného rozhodnutia
stavby.
Podaním zo dňa 19.04.2018 doručeným na MDV SR dňa 24.04.2018 a jeho doplnením zo dňa 01.08.2018 (na
základe výzvy správneho orgánu na doplnenie podania) doručeným na MDV SR dňa 03.08.2018 Žiadateľ
požiadal v zmysle § 52 ods. 1 písm. b) Zákona Č. 355/2007 Z.z. o vydanie záväzného stanoviska k návrhu v
uvedenej veci.
Po preskúmaní predložených dokladov bolo zistené nasledovné :
ide O návrh novostavby, ktorá má byt' situovaná V Trnavskom kraji, v okrese Senica, v k. ú. Sekule, mimo
zastavaného územia, na ľavej strane diaľnice D2 (t.j. smerom do Bratislavy).
Jej účelom je rozšírenie ľavostranného odpočívadla Sekule O nové parkovisko pre nákladnú dopravu, vrátane
sociálneho zázemia pre vodičov.
Posudzovaná stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty :
010-00 Vegetačné úpravy - zahŕňajú výsadbu drevín na plochách ostrovčekov parkoviska pre nákladnú dopravu
101-00 Kolektor na diaľnici D2 - s vlastnou stavbou súvisiaca úprava existujúcej diaľnice D2, ktorá bude
pozostávat' z vybudovania 2-pruhového jednosmerného kolektora a pripájacieho jazdného pruhu dĺžky 350,00 m.
102-00 Parkovisko pre nákladnú dopravu - SO bude pozostávať z vybudovania prístupovej komunikácie na
parkovisko ,,Vetva A“ a vlastného parkoviska ,,Vetva B“. Prístupová komunikácia a komunikácie na parkovisku
pre nákladné vozidlá budú široké 8,00m. Celkový počet parkovacích miest je navrhnutý na 26 stojísk nákladných
vozidiel.
103-00 Altematívna komunikácia pre územnú rezervu - je navrhnutá ako obojsmerná a bude slúžiť pre napojenie
parkoviska pre nákladnú dopravu prichádzajúcu z pravej strany odpočívadla.
201-00 Stena proti oslneniu - návrh uvažuje s mobilnou verziou, umiestnenou V priestore medzi diaľnicou D2 a
kolektorom, v deliacom ostrovčeku.
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301-00 Vrátnica, sociálne zázemie pre vodičov - objekt je navrhnutý ako murovaný z tvárnic YTONG. Pôdorys
tvorí vstup, zádverie s napojením na kontrolu vstupu pre vrátnika, zariadenie na osobnú hygienu vrátnika, priestor
pre samoobslužné občerstvenie, chodba, zariadenia na osobnú hygienu (WC s predsienkou, sprcha) oddelené
podľa pohlavia, upratovacia miestnosť s výlevkou)
310-00 Oplotenie diaľnice D2 a parkoviska pre nákladnú dopravu - oplotenie je navrhnuté z pozinkovaného
pletivá. Celková dĺžka bude 575,00m, výška 1800 mm s toleranciou ± 50,00mm.
311-00 Oplotenie alternatívnej komunikácie pre územnú rezervu - oplotenie je navrhnuté z pozinkovaného pletiva.
Celková dĺžka bude 202,00m, výška 1800 mm s toleranciou ± 50,00mm.
501-00 Dažďová kanalizácia - bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd z parkoviska, kolektora na diaľnici D2 a
časti diaľnice D2. Do navrhovanej kanalizácie bude zaústené aj odvedenie dažďových vôd z existujúceho
diaľničného odpočívadla Sekule, ľavá strana.
Vzhľadom na výškové usporiadanie jednotlivých plôch, budú dažďové vody odvádzané gravitačne do ORL a po
prečistení do existujúcej cestnej priekopy diaľnice D2. Celková dĺžka dažďovej kanalizácie bude 643,00 m, pričom
bude pozostávať zo 4 stôk - ,,A“, ,,AA“, ,,AB“.
502-00 Splašková kanalizácia - bude slúžiť na odvádzanie odpadových vôd z novostavby vrátnice a sociálneho
zázemia pre vodičov. Stavebný objekt pozostáva z kanalizačnej prípojky a žumpy. Navrhuje sa použitie
kanalizačných rúr PVC DN 200. Objekt žumpy je navrhnutý ako betónový - prefabrikovaný, s užitočným objemom
50m3_510-00 Prípojka vody - je na navrhnutá na zásobovanie objektu vrátnice a sociálneho zázemia pre vodičov
pitnou vodou zo studne. Na výstavbu sú navrhnuté rúry HDPE, celková dlžka prípojky bude 66,5 m.
511-00 Studňa - navrhuje sa doplnenie čerpacieho zariadenia nad existujúcu kopanú studňu čím sa vytvorí objekt
čerpacej stanice - murovaná stavba s vonkajšími pôdorysnými rozmermi 4,30 X 2,40 m. Z hľadiska ochrany pred
znečistením bude okolie objektu vybudované a zabezpečené podľa príslušných predpisov.
512-00 Preložka vodovodu _ navrhuje sa preložka existujúceho vodovodu (zásobuje existujúcu ČS PHM) z
dôvodu jeho kolízie s navrhovaným objektom vrátnice a sociálneho zázemia pre vodičov. Preložka je navrhnutá z
HDPE rúr, celková dlžka bude 85,50 m.
610-00 Rozvody NN - navrhované rozvody NN budú slúžiť na napojenie hlavného rozvádzača objektu vrátnice a
sociálneho zázemia pre vodičov a rozvádzača verejného osvetlenia RVO. Celková dĺžka trás NN rozvodov je
370,00 m.
620-00 Verejné osvetlenie - na osvetlenie sú navrhnuté osvetľovacie stožiare výšky 8,00 resp. 10,00 resp. 18,00
m. Celková dlžka trás rozvodov verejného osvetlenia bude 1085,00 m.
650-00 Kamerový systém - na zabezpečenie areálu odpočívadla sú navrhnuté 3 otočné IP kamery (osadené na
Osvetľovacích stožiaroch výšky 18,00 m vo výške 7,00 m) a 13 fixných IP kamier (umiestnené na Osvetľovacích
stožiaroch výšky 8,00 m a 10,00 vo výške 5,00 m).
Rozvod videosignálu bude realizovaný optickým káblom. Možnosť sledovania obrazu bude
na vrátnici. Celková dĺžka trás rozvodov kamerového systému bude 545,00 m.
Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady : plnomocenstvo Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
reg. zn. NDS: PP/2017/0260 zo dňa 31.10.2017 na zastupovanie, výpis z Obchodného registra SR - Okresného
súdu Prešov, k 03.07.2018.
Záver :
Na základe predložených podkladov a zistených skutočností vo veci posúdenia projektovej dokumentácie pre
potreby vydania územného rozhodnutia stavby „Diaľnica D2,rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana“, ktorej
navrhovateľom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 v
zastúpení ISPO, spol. s r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 MDV SR súhlasí s predloženým
návrhom, súčasne však upozorňuje na povinnost' stavebnika zrealizovať predmetnú stavbu v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona 355/2007 Z.z. a jeho príslušných vykonávacích predpisov, predovšetkým
Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
Ďalej MDV SR upozorňuje, že po dohotovení predmetnej stavby Stavebník a budúci prevádzkovateľ má
povinnost' podľa §52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva na
posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na kolaudáciu predmetnej stavby a
následne návrh na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky.
• Rešpektovať podmienky v záväznom stanovisku , ktoré vydal Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný
odbor , Hollého 750, 905 01 SENICA , č. OU-SE-PL-2018/011965/Kam zo dňa 30.11.2018 :
Okresný úrad Senica. pozemkový a lesný odbor na základe žiadosti spoločnosti ISPO spol. s r.o. inžinierske
stavby a.s.. so sídlom Prešov. Slovenská 86 zn.1511-0008/2018-2860 PD-RH zo dňa 02.10.2018 a vyiadrenia
Lesov SR Odštepného závodu Šaštín zo dňa 25.09.2018 podľa § 60 odst.2 písm.d zák.č.326/2005 Zz. O lesoch v
platnom znení vydáva záväzné stanovisko podľa § 6 odst.3 zák.č..326/2005 Zz. o lesoch v platnom znení k
územnému rozhodnutiu pre stavbu „Diaľnica D2. Rozšírenie odpočívadla Sekule. ľavá strana" v katastrálnom
území Sekule.
Okresný úrad Senica. pozemkový a lesný odbor s ú h I a s í s umiestnením stavby „Diaľnica D2. Rozšírenie
odpočívadla Sekule. ľavá strana“ pre spoločnosť ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby a.s.. so sídlom Prešov.
Slovenská 86. Pri realizácii ktorej príde k trvalému vyňatiu lesného pozemku z plnenia funkcií lesov v
katastrálnom území Sekule na parcele č. 1723/2, v lesných porastoch C1521 a, 521 b., na ploche o výmere
0.3084 ha na Lesnom celku Moravský Ján. ktorá je vo vlastníctve a v obhospodarovaní Vladimíra Nemca. bytom
Bratislava. Astrova 16639/2A.
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Investor je povinný k realizácii stavby požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o trvalé vyňatie
lesného pozemku z plnenia funkcií lesov .
Odôvodnenie : Okresný úrad Senica. pozemkový a lesný odbor preskúma! Žiadosť spoločnosti ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby a.s.. so sídlom Prešov. Slovenská 86 zo dňa 02.10.2018 a zistil, že bolo navrhnuté optimálne
umiestnenie stavby 8 minimálnym možným záberom lesných pozemkov. Preto tunajší odbor súhlasí s
umiestnením stavby.
Poučenie: Na vydanie tohoto záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom
konaní.
• Rešpektovať podmienky v záväznom stanovisku , ktoré vydal Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný
odbor , Hollého 750, 905 01 SENICA , č. OU-SE-PL-2018/011966/Kam zo dňa 30.11.2018 :
Okresný úrad Senica. pozemkový a lesný odbor na základe žiadosti spoločnosti ISPO spol. s r.o. inžinierske
stavby a.s.. so sídlom Prešov. Slovenská 86 zn.l5l2-OO08/2018-2860-PD-RH zo dňa 02.10.2018 a vyjadrenia
Lesov SR š.p. Odštepného závodu Šaštín zo dňa 23.11.2018 podľa § 60 odst.2 písm.d zák.č.326/2005 Zz. o
lesoch v platnom znení vydáva záväzné stanovisko podľa § 10 odst.2 zák.č.326/2005 Zz. O lesoch V platnom
znení k územnému rozhodnutiu pre stavbu „Diaľnica D2. Rozšírenie odpočívadla Sekule. ľavá strana“ v
katastrálnom území Sekule.
Okresný úrad Senica. pozemkový a l lesný odbor s ú h la s í s umiestnením stavby -diaľnica D2. Rozšírenie
odpočívadla Sekule. ľa\/á strana“ pre spoločnosť ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby a.s.. so sídlom Prešov.
Slovenská 86 na parcele č.l723/2 a l700/l v k.ú.Sekule do 50 m od lesného pozemku č.parcely 6045, 6046,
1723/1 v k.ú. Sekule. od okraja lesných porastov č.521a. 521b na Lesnom celku Moravský Ján v
obhospodarovaní Lesov SR Š.p. Odštepného závodu Šaštín.
Pri realizácii stavby je investor povinný dodržat` nasledovne' podmienky:
l.) Neuskladnovat` v lese stavebný materiál a neznečisťovať lesné porasty odpadmi z výstavby.
2.) Stavebnou činnosťou neobmedzovat` lesnú prevádzku.
3.) Dodržiavať ustanovenia § 31 odst.1 zák. č .326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor preskúma žiadosť spoločnosti ISPO spol. s r.o. inžinierske
stavby a.s.. so sídlom Prešov. Slovenská 86 zo dňa 02.10.2018 a zistil, že bolo navrhnuté optimálne umiestnenie
stavby do 50 in od okraja lesných pozemkov v obhospodarovaní Lesov SR š.p. Odštepného závodu Šaštín.
Poučenie:
Na vydanie tohoto záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.
• Rešpektovať podmienky vyjadrenia , ktoré vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského sa záchranného zboru
v Senici, Priemyselná 282/22 č. ORHZ-SE1-215-001/2018 zo dňa 18.05.2018 :
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie „ Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla
Sekule, ľavá strana ,, na pozemkoch katastrálne územie Sekule a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby
s ú h l a s í bez pripomienok.
Toto rozhodnutie podľa § 4O ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie
stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001 v zastúpení ISPO
spol. s.r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, IČO: 17085501 podala dňa 12.09.2018 návrh na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana “
katastrálne územie Sekule . Začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom bolo oznámené 12.09.2018 a dňa 4.10.2018 bolo ústne konanie spojené
s miestnym šetrením.
Hlavné stavebné úpravy predstavujú vybudovanie dvojpruhového jednosmerného
kolektora a pripájacieho jazdného pruhu dĺžky 350m, vybudovanie prístupovej komunikácie na parkovisko,
vybudovanie odjazdovej komunikácie s napojením na kolektor, vybudovanie parkoviska pre nákladné vozidlá so
šikmým státím v počte 26 parkovacích miest, vybudovanie chodníkov a alternatívnej komunikácie pre územnú
rezervu slúžiacej ako prístup na parkovisku z pravej strany odpočívadla. Súčasťou stavby bude navrhnutý objekt
vrátnice spolu s priestormi sociálneho zázemia pre vodičov nákladných vozidiel (hygienické priestory a priestory
trvalého občerstvenia), oplotenie parkoviska a stena proti oslneniu. Okrem toho stavba rieši vegetačné úpravy,
dažďovú kanalizáciu s odlučovačom ropných látok, splaškovú kanalizáciu (žumpa), prípojku vody, objekt studne,
elektrickú prípojku, verejné osvetlenie a kamerový systém. K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány
a ich podmienky sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia . Predloženú dokumentácia na hore uvedenú stavbu
vypracoval zodpovedný projektant Ing. Michal Dúbravský . Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými
záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky
uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému konaniu je treba
rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do
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životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa §37 stavebného zákona
umiestnenie stavieb zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné územné rozhodnutie o umiestnení
stavby vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39 , § 39a , § 42
ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania. Podmienky dané dotknutými organizáciami a orgánmi sú zakotvené v rozhodnutí. Podmienky dané vo
vyjadreniach treba rešpektovať a zohľadniť v ďalšom stupni dokumentácie.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu .
Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle§ 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Správny poplatok: 300.-€

Mgr. Adrian Krajčír
starostka obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon/
v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
/ mesta/.

Vyvesené dňa...................................

Zvesené dňa..............................................

Podpis, pečiatka
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Rozhodnutie sa doručí:
1.
2.
3.

Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Ing. Michal Dúbravský, Slovenská 86, 080 01 Prešov

Na vedomie:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia
Slovnaft, a.s., Vlčie Hrdlo , Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Bratislava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Úrad vedúceho hygienika , Námestie slobody č.6, Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici
Obec Sekule 2x
Spis
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