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Obec   S e k u l e 
908 80 Sekule č. 570 

Č.j. SOÚ –  876/2021 – PLA                                                                    V Senici dňa , 25.05.2021   
Vybavuje – Ing. Planka Ľ .   
Telefón – 034/6512642 
Lubomir.planka@senica.sk 
 
 
 
 
 

 

V e r e j n á   v y h l á š k a 
 
 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
 
     Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO 36 361 518  zastúpená   Obec 
Sekule,  908 80 Sekule č. 570 , IČO:00682101 v zastúpení Renáta Morová, Sekule č. 106      podala  dňa 
23.03.2020 návrh na vydanie stavebného povolenia stavby    „Obytný súbor 8 x RD + príslušná infraštruktúra  
- SO 05 – Vonkajšie rozvody NN, NN prípojky “ na pozemkoch parcela KN-C č. 5081/6, 5081/43, 5081/55, 
5081/70, 5081/71, 5081/72, 5081/73, 5081/74, , 5081/75,  5079/67 (KN- E 5083), 5086/1 (KN-E  5086/1), 5079/6  
katastrálne územie Sekule. 

    Obec Sekule , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č 5O/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku / stavebný zákon/  v znení neskorších predpisov  prerokoval žiadosť stavebníka podľa  § 
39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnenie stavby spojenom so stavebným konaním a po 
posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona rozhodol  takto:  
 
    Stavba   „Obytný súbor 8 x RD + príslušná infraštruktúra  - SO 05 – Vonkajšie rozvody NN, NN prípojky “ 
na pozemkoch parcela KN-C č. 5081/6, 5081/43, 5081/55, 5081/70, 5081/71, 5081/72, 5081/73, 5081/74, , 
5081/75,  5079/67 (KN- E 5083), 5086/1 (KN-E  5086/1), 5079/6  katastrálne územie Sekule 

 sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona  
      

p o v o ľ u j e . 

  
Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  

   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej  stavebným úradom v stavebnom   konaní, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho  povolenia  stavebného 
úradu. 

 
Identifikačné údaje stavby 

 
Názov  objektu               :   Obytný súbor 8 x RD + príslušná infraštruktúra  - SO 05 – Vonkajšie rozvody  
                                              NN, NN prípojky        

Miesto stavby                     :  Sekule, k.ú. Sekule, okres Senica  
Objekt                                :  SO 05 – Vonkajšie rozvody NN, NN prípojky        

Charakter stavby                :  líniová stavba 
Stavebník                           :  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava         
Zodpovedný projektant :  Ing. Milan Šulla , Hlboké č. 430, cert.č. 0039/40/14/EZ/P/A2-A  

Začiatok výstavby                :  2021  
Ukončenie výstavby            :  2022   
Lehota výstavby                  :  5 mesiacov 
Náklady stavby                    :  36 000,- € 
 

Základné údaje o stavbe – charakteristika územia 

 
Plánovaná výstavba obytného súboru rodinných domov je v súlade so zmenami územného plánu 

a požiadavkami obce. Územie výstavby, sa nachádza na okraji obce a je v súčasnosti nevyužívané. Na okolí sú 
rodinné a rekreačné domy a pozemky s ornou pôdou. Stavebný objekt rieši pripojenie obytného súboru na 
existujúce rozvody NN.  
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Základné technické údaje 

Napäťové sústavy 

Vonkajšie rozvody NN: 3+PEN ~50Hz, 400/230V TN-C 
NN prípojky:  3+PEN ~50Hz, 400/230V TN-C 

Bilancia výkonov 

Uvažovaný rozsach obytného súboru:              10 rodinných domov 
Inštalovaný výkon jedného rodinného domu:                Pi = 18 kW 
Súčasný výkon jedného rodinného domu:                Ps= 13 kW 
Celkové zaťaženie hlavného vedenia NN do PRIS:               Pp = 130 kW 

Popis technického riešenia 

Vonkajšie rozvody NN 

Nový obytný súbor bude napojený samostatným káblovým vedením NAYY-J 4x240, uloženým v zemi 
z existujúcej trafostanice 56-4. Jednotlivé rodinné domy budú napojené na rozvod NN v káblových rozpojovacích 
a istiacich skriniach PRIS1, PRIS2 a PRIS3. Nové káblové vedenie musí byť na strane trafostanice istené 
poistkami 200A gG.  

Ochrana pred prepätím je riešená v trafostanici T56-4 a na konci nového káblového vedenia 
v PRIS3.Trafostanica je vybavená ochranou proti prepätiu SPD typ 1.  

Uzemnenie nových rozvodných zariadení je riešené položením uzemňovacieho vodiča do výkopu spolu 
s káblovým vedením. Pred výkopom ryhy a pokládkou káblového vedenia, je nutné vytýčiť existujúce podzemné 
káblové vedenia a dodržať ochranné pásmo 1m. Ochranné pásmo je vymedzené zvyslími rovinami po oboch 
stranách krajných káblov. Ďalej je potrebné zohladniť existujúce nadzemné telekomunikačné vedenie, dodržať 
minimálnu vzdialenosť 0,8m od päty existujúcich stĺpov nn a telekomunikačných vedení. 

 
NN prípojky  

Stavebné pozemky RD 1 až 8  budú napojené samostatným káblovým vedením NAYY-J 4x16, uloženým 
v zemi z nových káblových rozpojovacích skríň PRIS1 alebo PRIS2. Na hranici pozemku, na mieste verejne 
prístupnom z priľahlej cestnej komunikácie budú umiestnené elektromerové rozvádzače.  

Stavebné pozemky RD 9 a 10 budú napojené spoločným káblovým vedením NAYY-J 4x16, uloženým 
v zemi z novej káblovej rozpojovacej skrine PRIS3. Na hranici pozemku RD 9 a 10, na mieste verejne prístupnom 
z priľahlej cestnej komunikácie bude umiestnený spoločný elektromerový rozvádzač. 

Jednotlivé prípojky budú v káblových rozpojovacích skriniach istené poistkami 40A gG. Elektromerový 
rozvádzač bude vybavený hlavným ističom 25A/B a bude mať prípravu pre HDO. 

 
Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby  fyzickou alebo 
právnickou osobou na to oprávnenou . 
 
Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických  zariadení  a dbať 
na ochranu a zdravie osôb na stavenisku. 
 
Stavba bude dokončená najneskôr do 5 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia . 

 
Stavba bude realizovaná  dodavateľsky . Dodavateľ stavby bude vybraný výberovým konaním .  

 
Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z 
určujú tieto podmienky : 
                                                                                                                          

 Pred zahájením stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.  
 Stavebník oznámi začatie prác príslušnému stavebnému úradu. 

 V prípade  zmeny v projektovej dokumentácii si stavebníci  požiadajú o povolenie zmeny  stavby pred jej 
dokončením.   

 Stavebný materiál je  stavebník povinný ukladať na svojom pozemku tak, aby nezasahoval a neobťažoval 
susedné nehnuteľnosti. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností, vzniknuté škody uhradí  na vlastné 
náklady.  

 Stavebník označí stavbu v zmysle § 43i  stavebného zákona 
       

• Rešpektovať  podmienky vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s., Bratislava , ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti  

k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných 
a ochranných pásiem existujúcich plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0196/2021/Mo   dňa 12.03.2021. 
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   Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej 
projektovej dokumentácie (ďalej len ,,PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. O územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon"). 
Záujmové územie:   Obec: Sekule, p.č. 508116; 508113; 5081155; 5081/70- 5081185; 5079/67; 508611; 5079/6 
Stavebník:                Západoslovenské distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava 
Názov stavby:          Obytný súbor rodinných domov - Tl v obci Sekule, S0 05 - Vonkajšie rozvody NN, 
Spracovateľ PD:     Ing. Milan Šulla 
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 (ďalej len „Zákon O energetike“): 
SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 
  VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie 
vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,  
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona 
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem. 
-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovat' pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia_výstražnej fólie; 
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, Ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia 
proti poškodeniu, 
-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 
-každé poškodenie zariadenia SPP-D. vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na 
tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku 
verejnosti, 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podat' podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti o  energetike pokutu vo výške 
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona c. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovat' stavby, kontrolné šachty, 
trvalé porasty a pod., 
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovat' stavby, 
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r uje m e. 
  OSOBITNĚ PODMIENKY: 
- žiadne, 
  UPOZORNENIE: 
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) 
ku dňu jeho vydania. 
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný 
prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného 
povolenia bude podaný najneskôr do 12. 3. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D O 
vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť V prípade, ak dôjde k 
podstatnej zmene skutkových okolnosti, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v 
prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 
   · Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Západoslovenská distribučná a.s.,Bratislava  č. CD89149 /2020 zo 

dňa 19.11.2020:  

1. Navrhovanú skriňu PRIS3 požadujeme umiestniť na pozemku par.č. 5081/43 a z tejto skrine samostatnými 

prípojkami pripojiť navrhovaného RD č.9 a 10 . 

2. V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné zariadenia distribučnej siete energetiky ktoré sú vo 

vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

3. Pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových energetických 

vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD Tím sieťových služieb VN a NN Západ. 

4. Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - 

ručným spôsobom. 

5. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o 
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energetike č.25 1/201 2 Z.z. a O zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy 

vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. 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. 

6. Pred uložením káblov do výkopu treba požiadať na ZSD tím správy energetických zariadení západ o kontrolu 

prevedenia výkopu.  

7. Termín pokládky káblov požadujeme oznámiť na ZSD tím správy energetických zariadení západ príslušnému 

špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 3 dni) za účelom umožnenia kontroly pokládky 

káblov. 

8. NN káblové rozvody budú vyhotovené káblom NAYY-J 4x240mm2. 

9. Stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť zrealizované 

materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov, ktorý je umiestnený na stránke 

prevádzkovateľa ZSD. 

10. Požiadavky na odstávky el. energie požadujeme predložiť na Tím správy energetických zariadení západ 

príslušnému Špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 30 dní) za účelom umožnenia 

zadať odstávku do príslušných systémov. 

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

12. Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia. 

 

•   Rešpektovať podmienky vo vyjadrení BVS a.s., Bratislava , ktoré vydala vyjadrenie č. 7963/2021/BK  

 dňa 24.03.2021 :   
 VYJADRENIE BVS : 
  K stavbe: „S005 Vonkajšie rozvody NN, NN prípojky“ nemáme námietky, nakol'ko sa pod|'a predložených 
dokladov v záujmovom území nenachádzajú vodohospodárske zariadenia v majetku a správe BVS. 
Zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácii, je 
potrebné rešpektovat' predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 
§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a  
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenie na základe novozistených skutočností. 

Vyjadrenie BVS je platné dva roky . 

 

 Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Slovak Telekom  a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.  č. 6612109151   zo 

dňa 31.03.2021 : 
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. 
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• 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 vo vyjadrení Michlovský, s.r.o., Piešťany   zo dňa 16.03.2021 :  
          Stavebná akcia : OS Sekule RA a TI SO 05   

Miesto, kat.územie:    Sekule           p.č.  Účel: Zistenie IS,ÚR,SP 

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

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

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

po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

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

komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 

nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 

žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 

projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu 

realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe 

územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená 

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že : 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú 

predmetom toho vyjadrenia 

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

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať 

u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ farbou, alebo kolíkmi / 

• preukázatelne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, 

aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 

a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na 

každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkýmy vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 

poškodeniu 

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

PTZ 

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

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou 

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markery) 

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 

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

za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

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

• ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti 

podľa § 66 zákona č. 351/201 1 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre 

rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole 

uvedeným dátumom. 

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

 

 Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava zn. KPUTT- 

     2019/21194-3 /76047/SI zo dňa 23.09.2019 : 
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Za účelom záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií predpokladaných 
na povrchu a v zemi na území zámeru „ Obytný súbor Sekule – 8 x RD + TI   “ na pozemkoch parc. č. 5081/6, 
43, 55, 70-75 v katastrálnom území  Sekule  obce Sekule   bude podľa § 35 ods. 4 písm. b pamiatkového zákona 
vykonaný záchranný pamiatkový výskum. 
1. KPÚ TT podľa § 36 ods. 1 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania 
tohto výskumu: 

a) druh výskumu: archeologický, 
b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche  stavby „ Obytný súbor 

Sekule – 8 x RD + TI   “ na pozemkoch parc. č. 5081/6, 43, 55, 70-75 v katastrálnom území  Sekule  obce 

Sekule ,  
 c) spôsob vykonávania výskumu: 

V I. etape bude archeologický výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnuteľných archeologických nálezov na 
ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri vyhľadávaní sa použije aj detektor kovov. V prípade, že sa 
na mieste stavby má uskutočniť skrývka ornice, alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím 
samotnej výstavby, je nutné túto etapu uskutočniť ešte pred touto fázou stavby. 
V II. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania všetkých prebiehajúcich výkopových prác, 
dočistenia, odkrývania a záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií zistených 
stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa 
pokynov oprávnenej osoby. Pri skúmaní zistených archeologických situácií sa bude používať aj detektor kovov.  
2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená 
osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky 
vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT, 
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať 

archeologický výskum, 
e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou 

podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ TT a Archeologickému ústavu 
Slovenskej akadémie vied v Nitre, 

f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 dní od 
ukončenia terénnej časti výskumu. 

3. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii v zmysle § 7 
a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014  Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového 
fondu. 
4. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do 
prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením 
identifikačných údajov archeologických nálezov. 
5. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr a hrobov) bude privolaný pracovník 
KPÚ TT. 
6. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej s archeologickým 
nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona. 
7. Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude vykonávať pracovník 
KPÚ TT. 
8. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby .Podmienky tohto 
rozhodnutia žiadame zapracovať do  územného a stavebného povolenia pre  predmetnú stavbu . 

 

• Rešpektovať podmienky vyjadrenia , ktoré vydalo  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku,   
   Kutuzovova 8, 832 47  BRATISLAVA - č. ASM-40-2222/2019 zo dňa 16.09.2019 .  

   Súhlasí s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie pri splnení nižšie uvedených podmienok.  
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.  
   Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie  
objektov, rozsah a pod.). 
   Vyjadrenie platín dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho  
základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) 
stavby je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii  
 zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu .  

 

• Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Vajanského 17, 905 01 SENICA – štátna vodná správa - vyjadrenie OU-SE-OSZP/2021/004296-002 zo dňa 

17.03.2021 : 

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 

5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov a podľa § 61 písm. a) 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 (ďalej len „vodný zákon") vydáva na základe Vašej 

žiadosti doručenej dňa 18.09.2019 k vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „ Obytný súbor  – 8xRD, SO 05 

, Sekule  " v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné vyjadrenie: 

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za 

týchto podmienok: 

° Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať 

ich ochranné pásma . 

° Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov  

vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu. 

° V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného  

prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu a podľa platných právnych predpisov .  

° V prípade, že pri realizácii a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné sa 
riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do 
povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. 
    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. 
 

 Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné  
prostredie – ochrana prírody a krajiny  OU-SE-OSZP-2021/004475-002  zo dňa 19.03.2021 :  

   V priestore stavby platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia §12 zákona (Všeobecná ochrana). V rámci 
navrhovaných stavebných úprav budú dotknuté záujmy ochrany prírody nakoľko sa predpokladá s výrubom 
jedného stromu - Tuje, ktorý svojou polohou zasahuje do plochy navrhovanej prístavby. Na výrub dreviny sa 
vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona. O udelenie súhlasu na výrub dreviny stavebník požiadal tunajší úrad. 
O vydaní súhlasu bude rozhodnuté v samostatnom konaní. 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. 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 verejnej správy rozhodujúce vo veci, že : 
Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo 
projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, 
v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného 
stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody 
a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona 
vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté. 
Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany 
prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona. 
Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, 
ako aj podľa ostatných ustanovení zákona. 
Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s realizáciou stavby podľa 
predloženého projektu ,,Obytný súbor RD+TI,SO 05“ V k.ú. Sekule. 

 

 Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie – 
odpadové hospodárstvo OU-SE –OSZP-2021/00434-002 zo dňa 15.03.2021 : 

    Z charakteru stavby možno usúdiť vznik menšieho množstva odpadov ( napr. výkopová zemina, káble a pod.), 
ktoré je pôvodca povinný zaradiť podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov v znení neskorších predpisov .  
     Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle  
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby. je právnická  
osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 
   Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie sa odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 
Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu alebo iný prirodzene sa vyskytujúci materiál  
vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom  
sa vykopal Okresný úrad nemá námietky k vydaniu stavebn. povolenia za dodržania nasledovných podmienok : 
1. Investor stavby (pôvodca odpadu) zabezpečí, aby dodávateľ stavebných prác (držiteľ odpadu) plnil povinnosti  
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podľa § 14 zákona o odpadoch. 
2. lnvestor stavby požiada o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. 
 zákona o odpadoch. 
Súčasťou dokumentácie bude toto vyjadrenie, stavebné povolenie a doklady preukazujúce množstvo odpadov z  
realizácie stavby a spôsob nakladania s nimi (vážne lístky, protokoly o odbere odpadov, faktúry a podobne). 
Z dokladov musí byť zrejmý dodávateľ stavby a preukázaný celkový postup nakladania s odpadmi . 
   Vyjadrenie je podľa § 99 ods. 2 zákona O odpadoch záväzným stanoviskom pre účely konania podľa zákona č.  
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

 Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie  
Vajanského 17, 905 01 SENICA – ochrana ovzdušia, ktorý vydal stanovisko k projektovej dokumentácii 

k stavebnému konaniu č. OU-SE-OSZP-2021/004261-002 zo dňa 08.03.2021 . 

  K predloženej PD stavby nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky , nakoľko jej realizáciou 

nepríde k stavbe a ani k zmene stavby zdroja znečisťovania ovzdušia .  . 

 

 Rešpektovať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor , SENICA , ktorý vydal 

stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie  č. OU-SE-PLO/2021/004309/KOL  zo dňa 
09.03.2021 . 

Cieľom posudzovaného investičného návrhu je pripojenie obytného súboru na existujúce rozvody NN. Po 

prešetrení predložených dokladov správny orgán zistil, že stavebnou činnosťou bude dotknutá poľnohospodárska 

pôda evidovaná v katastri nehnuteľností v druhu pozemku ako „orná  pôda“ C-KN pare. č. 1273/4 a 1273/5 a v 

druhu pozemku ,,orná pôda“ C-KN parc. č. 5081/6, 5081/71-75 všetky nachádzajúce sa mimo hraníc 

zastavaného územia obce Sekule. 

V prípade výstavby káblového vedenia, prípojok NN v súlade s ust. § 18 zákona je investor povinný pred 

stavebnou činnosťou požiadať Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k použitiu 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia 

poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. 

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor 

nemá pripomienky k realizácii stavby za predpokladu, že budú dodržané ustanovenie zákona č. 220/2004 Z. z. 

 

• Rešpektovať podmienky odborného stanoviska , ktoré vydal Technická inšpekcia, a.s., Bratislava .č. 

749/1/2021zo dňa 17.03.2021 . 
  Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 
uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstránit' v procese výstavby: 
Zistenia: 
2.1. Nie je uvedená konkrétna kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach - rozpor 
s § 19 vyhl. č. 508/2009 Z. z. /EZ/ , 
2.2. Zákona č. 264/1999 Z.z. je neplatný - rozpor so zák. č. 56/2018 Z.z_ /EZ/ 
2.3. STN 33 2000-3:2000 je od 01.05.2011 zrušená - rozpor s STN 33 2000-112009. /EZ/ 
Pripomienky a upozornenia: 
2.4. V technickej správe (časť 5.1) uvedená vyhl. ć. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhl. č. 147/2013 Z.z. 
/ST/ 
2.5. Pri určovaní prostredia pre vonkajšie priestory je potrebné použiť vyhl. č. 234/2014 Z.z., (novela vyhl. č. 
508/2009 Z.z.) čl. l ods. 2 bod 4 a 5: V prílohe č. 8 časti B v riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slova „z iného 
zdroja ako z dažďa“. V prílohe č. 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok ,,Dáżď". /EZ/ 
 
V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania voči umiestneniu navrhovanej stavby.  
 
        Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii . Stavebník podá včas návrh na vydanie  kolaudačného 
rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
 
    Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou 
začne v tejto lehote.   

O d ô v o d n e n i e : 

 
      Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal  žiadosť stavebníka     Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO 36 361 518 v zastúpení LiV-EPI, s.r.o. Trenčianska 56/F, 
821 09 Bratislava, IČO: 35745401   zastúpená   Obec Sekule,  908 80 Sekule č. 570 , IČO:00682101 v zastúpení 
Renáta Morová, Sekule č. 106 o stavebné povolenie na stavbu   „Obytný súbor 8 x RD + príslušná infraštruktúra  
- SO 05 – Vonkajšie rozvody NN, NN prípojky “ na pozemkoch parcela KN-C č. 5081/6, 5081/43, 5081/55, 
5081/70, 5081/71, 5081/72, 5081/73, 5081/74, , 5081/75,  5079/67 (KN- E 5083), 5086/1 (KN-E  5086/1), 5079/6  
katastrálne územie Sekule.  Plánovaná výstavba obytného súboru rodinných domov je v súlade so zmenami 
územného plánu a požiadavkami obce. Územie výstavby, sa nachádza na okraji obce a je v súčasnosti 
nevyužívané. Na okolí sú rodinné a rekreačné domy a pozemky s ornou pôdou. Stavebný objekt rieši pripojenie 
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obytného súboru na existujúce rozvody NN.  Vonkajšie rozvody NN : Nový obytný súbor bude napojený 
samostatným káblovým vedením NAYY-J 4x240, uloženým v zemi z existujúcej trafostanice 56-4. Jednotlivé 
rodinné domy budú napojené na rozvod NN v káblových rozpojovacích a istiacich skriniach PRIS1, PRIS2 
a PRIS3. Nové káblové vedenie musí byť na strane trafostanice istené poistkami 200A gG.  Ochrana pred 
prepätím je riešená v trafostanici T56-4 a na konci nového káblového vedenia v PRIS3.Trafostanica je vybavená 
ochranou proti prepätiu SPD typ 1.  NN prípojky : Stavebné pozemky RD 1 až 8  budú napojené samostatným 
káblovým vedením NAYY-J 4x16, uloženým v zemi z nových káblových rozpojovacích skríň PRIS1 alebo PRIS2. 
Na hranici pozemku, na mieste verejne prístupnom z priľahlej cestnej komunikácie budú umiestnené 
elektromerové rozvádzače.  Stavebné pozemky RD 9 a 10 budú napojené spoločným káblovým vedením NAYY-J 
4x16, uloženým v zemi z novej káblovej rozpojovacej skrine PRIS3. Na hranici pozemku RD 9 a 10, na mieste 
verejne prístupnom z priľahlej cestnej komunikácie bude umiestnený spoločný elektromerový rozvádzač. 
Jednotlivé prípojky budú v káblových rozpojovacích skriniach istené poistkami 40A gG. Elektromerový rozvádzač 
bude vybavený hlavným ističom 25A/B a bude mať prípravu pre HDO. Stavba bude realizovaná  dodavateľsky . 
Dodavateľ stavby bude vybraný výberovým konaním . Prítomní svojím podpisom do zápisnice potvrdili, že 
 nemajú žiadne námietky voči navrhovanej stavbe. Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na 
základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia Stavba bola preto preskúmaná  z hľadísk uvedených v ustanoveniach   § 37, 62 
a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby  nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Všetky podmienky dané stavebným 
úradom v zmysle §66 stavebného zákona sú stavebníci povinní rešpektovať.   Z uvedených dôvodov  stavebný 
úrad konštatuje, že predložený návrh s dokumentáciami spĺňajú všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  
Zároveň nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu hore uvedených stavieb. 
 
      Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť ( § 52 zákona č. 71/1967 
Zb.). 
        Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť. 

 
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 Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, cestou 
tunajšieho stavebného 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 :     100,0 €    
 
Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov a   musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce ( mesta )  a na webovej stránke . 
 
 
 
 
 
 

Vyvesené dňa...................................                                                    Zvesené  dňa.............................................. 
    
 

                                                                    Podpis, pečiatka 
 
 
 

                                                                                                                        Mgr. Adrian Krajčír                                                                                                                 
                                                                                                           starosta obce 
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Rozhodnutie sa doručí : 
 

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom 
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 
3. Obec Sekule 2x 
4. Renáta Morová, Sekule č. 106 
5. Ing. arch. Michaela Fordinálová,  Bernolákova 207, Senica 
6. Ing. Michal Šulla, Hlboké č. 430 

 
Na vedomie : 
 

7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava 
8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie 
9. Okresný úrad Senica, lesný a pozemkový odbor  
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 
11. BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici  
13. Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina 
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava 
15. SR - Slovenský pozemkový fond, 811 04  Bratislava, Búdkova 36 
16. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava 
17. Spis 
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