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Vec
Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav v rámci vodnej stavby
„Alekšince, Balkánska cesta - rozšírenie vodovodu“.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia (ďalej len „OÚ Nitra“) bolo doručené dňa 28.09.2021 podanie ohľadom ohlásenia stavebných
úprav v rámci existujúcej vodnej stavby pod názvom „Alekšince, Balkánska cesta - rozšírenie vodovodu“ ako
príslušnému špecializovanému stavebnému úradu (pre vodné stavby), podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 55ods. písm. c) a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od žiadateľa GHOUSE s.r.o., Magurská 3/
A, 831 01 Bratislava.

Žiadosť sa týkala navrhovaných stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci projektu „Alekšince, Balkánska cesta
- rozšírenie vodovodu“ v k. ú. Alekšince.

Stavebné úpravy sa týkajú:

Nitra ul. Štefánikova, rekonštrukcia verejného vodovodu I. etapa
V členení podľa stavebných objektov:
SO 01 Rozšírenie vodovodu
- Vodovodný rád „1-5“ – HDPE110 – 139,1 m

Úpravy budú realizované na:
• parc. č. reg. „C“ 283/3, vo vlastníctve Obce Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince, na základe LV 608
• parc. č. reg. „C“ 241/1, vo vlastníctve GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava, a Ing. Tomáš Geier, 951
43 Jelšovce č. 265, na základe LV 1457
• parc. č. reg. „C“ 241/4, vo vlastníctve Ing. Tomáš Geier, 951 43 Jelšovce č. 265, na základe LV 1456

• parc. č. reg. „C“ 241/5, vo vlastníctve Ing. Tomáš Geier, 951 43 Jelšovce č. 265, na základe LV 1456
• parc. č. reg. „C“ 241/6, vo vlastníctve GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava, na základe LV č. 1060
• parc. č. reg. „C“ 241/7, vo vlastníctve GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava, na základe LV č. 1060
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• parc. č. reg. „C“ 241/8, vo vlastníctve GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava, na základe LV č. 1060
• parc. č. reg. „C“ 241/9, vo vlastníctve GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava, na základe LV č. 1060

Obec Alekšince vydala pre tunajší príslušný stavebný úrad podľa §120 zákona č.50/1976 Zb. súhlasné stanovisko
pre stavbu pod č.: SP o595/2022-002-Ing.Pk zo dňa 18.07.2022. Obec Alekšince vydala pre uvedenú stavbu územné
rozhodnutie pod. č.: SP 1093/2020-004-Ing.Pk zo dňa 13.05.2021.

Druh, účel a rozsah stavby (akcie), ktorá sa ohlasuje
Predmetom stavebných úprav je rozšírenie vodovodného rádu pre výstavbu 6 RD v k. ú. Alekšince.

Jednoduchý technický popis uskutočnenia stavby
Účelom stavebného objektu je privedenie a zásobovanie navrhovaných rodinných domov pitnou vodou, napojením
na jestvujúcu verejnú vodovodnú sieť obce Alekšince. Zdrojom vody pre navrhované rozšírenie je jestvujúci verejný
vodovod PVC DN 150. Navrhovaný vodovodný rád začína v km 0,000 napojením na jestvujúci vodovod PVC DN
150. V bode napojenia sa zrealizuje výrez, osadí sa odbočná tvarovka T150/80 a vodárenské uzávery vo všetkých
smeroch zásobovania pitnou vodou.

Presný technologický postup a opis jednotlivých častí stavebných úprav je popísaný v priloženej
dokumentácii – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a - „Alekšince, Balkánska cesta - rozšírenie
vodovodu“ (spracovateľ: Ing. Bohuš Malík, v termíne 09/2020).

Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. c) a d) zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pri stavebných
úpravách a udržiavacích prácach, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií
stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie
príslušnému stavebnému úradu.
Vyššie uvedený dátum sa považuje za deň ohlásenia (stavebných úprav).

OÚ Nitra ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §
61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad
podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“), po preskúmaní predložených podkladov a projektovej dokumentácie oznamuje investorovi

GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava,

že nakoľko je hlavná vodná stavba už povolená a uvedená do riadneho užívania v zmysle platných predpisov, na
stavebné úpravy v rámci existujúcej vodnej stavby – rozšírenie vodovodu, Balkánska cesta, Alekšince, v zmysle § 26
ods. 1 vodného zákona a v súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona postačí ohlásenie realizovaných prác tunajšiemu
úradu (špecializovanému stavebnému úradu pre vodné stavby).
Realizácia uvedenej investície – rozšírenie vodovodu, podľa predložených podkladov a projektovej dokumentácie
(spracovateľ: Ing. Bohuš Malík, 09/2020) neovplyvní podstatne životné prostredie, má charakter stavebných úprav.

Stavebné úpravy budú realizované žiadateľom GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, 831 01 Bratislava.

K predloženému ohláseniu stavebných úprav k existujúcej vodnej stavbe boli doložené nasledovné doklady:

# žiadosť,
# potvrdenie o úhrade správneho poplatku,
# projektová dokumentácia– 2x,
# situačný výkres riešeného územia
# kópia z katastrálnej mapy (riešeného územia)
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# stanoviská nižšie uvedených dotknutých organizácií

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad k ohláseniu drobnej stavby pre navrhovanú akciu „Alekšince, Balkánska
cesta - rozšírenie vodovodu“:

nemá pripomienky a súhlasí

za splnenia nižšie uvedených podmienok:
I. Všeobecné podmienky:
• realizáciu investície uskutočniť podľa predloženej projektovej (overenej) dokumentácie (vypracovanej Ing.
Bohušom Malíkom ,09/2020),
• pri uskutočňovaní a stavebných úprav dodržať príslušné Slovenské technické normy (STN)
• oznámiť tunajšiemu úradu (orgánu štátnej vodnej správy) a dotknutým obciam dátum začatia prác – stavebných
úprav a to 3 dni pred ich realizáciou ako aj následné ukončenie týchto prác,
• 3 dni pred začatím stavebných úprav a bezprostredne po ich ukončení je potrebné prizvať pracovníkov tunajšieho
úradu (pracovníkov OÚ Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie – úseku štátnej vodnej správy) na
tvaromiestnu ohliadku, v rámci ktorej budú skontrolované podmienky tohto oznámenia
• po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší
účel,
• po zrealizovaní stavebných úprav je potrebné dodržiavať obdobne povinnosti vlastníka resp. prevádzkovateľa
vodnej stavby (§53 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách),
• v prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných úprav ich stavebník odstráni na vlastné náklady,
• použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej investície musia byť certifikované a spĺňať príslušné
technické normy,
• pre realizácii uvedenej investície je potrebné dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (napr.
plynovodu a pod.), komunikácií. a pod.,
• pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné aby použité zariadenia a prístroje (napr. stroje použité
pri realizácie vodných stavieb) boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných, povrchových vôd
ako aj do okolitého prostredia,
• prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné prerokovať s tunajším úradom
ešte pred ich zrealizovaním a zakresliť do situačného výkresu po ukončení investície,
• pri tankovaní mechanizmov pohonnými hmotami je potrebné dodržiavať§ 39 vodného zákona v súčinnosti
s vyhláškou č. 200/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o
náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
• stavebník zabezpečí aby v rámci realizácie stavebných úprav neoprávnené osoby počas celej doby realizačných
prác nevstupovali na pozemky, na ktorých budú prebiehať stavebné úpravy a udržiavacie práce,
• nakoľko tieto stavebné úpravy nepodliehajú kolaudačnému konaniu, podmienky vyplývajúce zo správcov
inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií je nutné zrealizovaťnajneskôr pred
ukončením stavebných úprav resp. v čase realizácie uvedenej akcie,
• v rámci udržiavacích prác a stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na
stavenisku),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku ochrany prírody a
krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z.a ním súvisiacimi predpismi),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku odpadového
hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na úseku vodného hospodárstva
a ochrany pred povodňami (zákon č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 7/2010 Z. z. a nimi súvisiacimi predpismi),
• pri stavebných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu vodohospodárskych objektov
• stavebné úpravy je možné začať realizovať až po doručení tohto oznámenia,
• stavebné úpravy je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a
dotknutých organizácií:
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Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek odpadového hospodárstva
vyjadrenie č. j. OSZP3-2022/006589-002 zo dňa 12.01.2022
- Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo
iným nežiaducim únikom.
- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie.
- Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je potrebné
zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku
odpadového hospodárstva.

SPP Distribúcia a.s.
Vyjadrenie č.j. TD/NS/0287/2021/Gá zo dňa 27.04.2021
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu : SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www. spp-distribucia.sk),
- V záujme prechádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykoná bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni
pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom
pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu, až po predchádzajúcom
vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, do zvýšenou
opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník
povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie
priestorového uloženia plynárenského zariadenia taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho)
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu STL
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne
ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú
projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, e-mail: ivan.hybela@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.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 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 viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
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- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a /alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona 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, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a /alebo ich bezpečnostných
pásiem,
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 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 umiestňovať stavby.

Slovak Telekom, a.s.,
Vyjadrenie č. j. 6612103012 zo dňa 04.02. 2021
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať
ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. 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: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
- 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.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia.Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.



6 / 7

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 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.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING
Vyjadrenie č. j. 6612103012 zo dňa 04.02. 2021
- Súhlasím s realizáciou vodovodných prípojok pre 6 RD. Technické riešenie ohľadne vybudovania spoločnej
vodomernej šachty pre 6 vodomerných zariadení na jednom pozemku 241/4, alebo vybudovanie samostatných
vodomerných šácht na každom pozemku, určím po obhliadke terénu. Je predpoklad aj rozšírenia verejného vodovodu
o potrubie DN 63, resp. DN 80 na parc. 241/1. Napojenie na jestvujúci vodovod vykoná prevádzkovateľ t.j. Ing.
Jozef Vyskoč, Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť, Nitra.
Pred finálnou realizáciou prípojok je potrebné:
- Vytýčiť všetky jestvujúce a inžinierske siete ich správcami.
- Vykonať všetky prípravné práce podľa pokynov prevádzkovateľa – najmä výkopové práce (ak nie sú objednané u
prevádzkovateľa). Ak sa bude pri zemných prácach zasahovať do cestnej komunikácie treba si vybaviť rozkopávkové
povolenie u jej správcu / obec, Slovenská správa ciest).
- Zložiť zálohu na realizáciu diela (podľa predloženej orientačnej „cenovej ponuky“) na účet firmy. Zálohu možno
zaplatiť aj osobne v prac. dňoch od 7-15 hod. Cenová ponuka Vám bude vypracovaná bezprostredne pred realizáciou.
Poznamenávam, že fakturácia bude vykonaná podľa skutočne vykonaných prác.
- Osobne alebo telefonicky si dohodnúť termín realizácie prípojky na č. t. 037 77 69 511.
- Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu požadujem prizvať zástupcu (č. t. 0905/861010) pri akýchkoľvek
nejasnostiach v súvislosti s realizáciou vodovodných prípojok.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy v rámci vodných stavieb
zrealizovať.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok formou e - kolku v hodnote 30 € a to v zmysle položky 60a písm. e) bod 1. zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o čom je v spise založený aj doklad

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Alekšince,
úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a na webovom sídle OÚ Nitra. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom
jeho doručenia pre účastníkov konania.
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Oznámenie sa doručuje:
GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, Bratislava, PSČ 83101
Obec Alekšince, Alekšince 389, Alekšince, PSČ 951 22 – úradná tabuľa

............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa a web.sídlo

............................ ..........................
vyvesené dňa zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Ing. Andrej Píš, PhD.
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-NR-OSZP3-2022/019921-003

GHOUSE s.r.o., Magurská 3/A, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava III
Obec Alekšince, Alekšince 389, 951 22 Alekšince
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra-Zobor
Ing. Bohuš Malík, Majakovského 174/1, Nitra-Chrenová
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP-distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25


