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ROZHODNUTIE
o odstránení stavby

Žiadateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141, Mlynské nivy 59/A, 821 01 Bratislava-
Ružinov zastúpený splnomocneným zástupcom Elektrovod a.s., IČO 51412501, Mlynské nivy 47, 821 01 Bratislava-
Ružinov podal dňa 15.02.2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie búracieho povolenia na stavbu:
„ Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovany – Bystričany,v úsekoch ESt Križovany - p.b.č.19A a p.b.č.257 - ESt
Bystričany “.

Obec Zavar - správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa § 117 ods.1 a § 119 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na
základe určenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia stavebnej správy a verejných prác,
odbor štátnej stavebnej správy č. 13815/2021/SSSVP/15623 zo dňa 05.02.2021, v súlade s ustanovením § 117 ods.1
a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), na základe § 90 stavebného zákona prerokovala žiadosť s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania
na základe oznámenia č. OSaŽP/3796-17185/2022/Kch zo dňa 28.03.2022. Neznámym účastníkom konania bolo
oznámenie o začatí konania o odstránení stavby doručené verejnou vyhláškou. Na základe výsledkov vykonaného
konania podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona, s použitím § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
( správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje odstránenie stavby

Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovany - Bystričany
v úsekoch ESt Križovany - p.b.č.19A a p.b.č.257 - ESt Bystričany

miesto stavby: extravilán obcí Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Bystričany

na pozemku registra „E“: 556/3, 493/1, 526/1
katastrálne územie: Križovany nad Dudváhom č. 829 218

na pozemku registra „C“: 273/12, 281/39, 281/44, 281/81, 281/82, 281/234, 289/22, 289/62, 289/80, 289/86, 326/13
na pozemku registra „E“: 287/2, 287/11, 289/22, 290/33
katastrálne územie: Zavar, č.872 580

na pozemku registra „C“: 221/6
na pozemku registra „E“: 194/2, 195/1, 198/11, 215/8, 215/9, 280, 285,
katastrálne územie: Dolné Lovčice, č. 833 185
okres: Trnava

na pozemku registra „C“: 1146/27
katastrálne územie: Bystričany, č.807 613
okres: Prievidza
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stavebník: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141,
Mlynské nivy 59/A, 821 01 Bratislava-Ružinov
projektant: Elektrovod a.s., Ing. Miroslav Palacka, Mlynské nivy 47, 821 01 Bratislava-Ružinov

Na odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Predmetom demontáže je odstránenie zvyšných častí pôvodného vonkajšieho elektrického 1x220kV vedenia V274
v dvoch úsekoch pred elektrickými stanicami ESt Križovany a ESt Bystričany - v rozsahu cca 5,2 km s počtom
19 ks demontovaných stožiarov od ESt KRI po p.b.č.14 a v rozsahu cca 0,4 km s počtom 1 ks demontovaného
stožiaru č. 257 pred ESt BYS. Po sprevádzkovaní 400 kV vedenia V484 sa tieto úseky stali nefunkčnými a
nadbytočnými Demontované budú fázové vodiče, zemniace laná, izolátorové závesy, stožiare a pomocné konzoly,
betónové základy. Odstránené budú v celom rozsahu a ochranné pásmo vedenia V274 zanikne.
Fázové vodiče a zemniace laná v úseku 237 - 257 - BYS boli zdemontované v rámci montážnych prác odpojenia
V274 a pripojenia V484 realizované v minulom roku. Demontáž a búracie práce základových konštrukcií budú
realizované podľa predloženej dokumentácie odstránenia stavby vypracovanej spoločnosťou Elektrovod a.s., Ing.
Miroslav Palacka, Mlynské nivy 47, 821 01 Bratislava-Ružinov a na základe ktorej bude demontáž prebiehať
a kde sú uvedené časové väzby na okolie a na súvisiace investície. Projektová dokumentácia , ktorej súčasťou
je fotodokumentácia podperných bodov a ich zakladanie, obsahuje zásady organizácie výstavby pri odstraňovaní
stavby a časový harmonogram prác.
Rozsah demontáže, miesto stavby:
parc. číslo: 556/3, k.ú. Križovany nad Dudváhom (stožiar č. 1)
parc. číslo: 493/1, k.ú. Križovany nad Dudváhom (stožiar č. 2)
parc. číslo: 526/1, k.ú. Križovany nad Dudváhom (stožiar č. 3)
parc. číslo: 273/12, k.ú. Zavar (stožiar č. 4)
parc. číslo: 281/234, k.ú. Zavar (stožiar č. 5)
parc. číslo: 281/44, k.ú. Zavar (stožiar č. 6)
parc. číslo: 281/39, k.ú. Zavar (stožiar č. 7)
parc. číslo: 281/81, 281/82, k.ú. Zavar (stožiar č. 8)
parc. číslo: 287/2, 287/11, k.ú. Zavar (stožiar č. 9)
parc. číslo: 289/22, 29033, k.ú. Zavar (stožiar č. 10)
parc. číslo: 289/62, k.ú. Zavar (stožiar č. 11)
parc. číslo: 289/80, k.ú. Zavar (stožiar č. 12)
parc. číslo: 289/86, k.ú. Zavar (stožiar č. 13)
parc. číslo: 326/13, k.ú. Zavar (stožiar č. 14)
parc. číslo: 285, 280, k.ú. Dolné Lovčice (stožiar č. 15)
parc. číslo: 215/8, 215/9, k.ú. Dolné Lovčice (stožiar č. 16)
parc. číslo: 198/11, k.ú. Dolné Lovčice (stožiar č. 17)
parc. číslo: 194/2, 195/1, k.ú. Dolné Lovčice (stožiar č. 18)
parc. číslo: 221/6, k.ú. Dolné Lovčice (stožiar č. 19A)
parc. číslo: 1146/27, k.ú. Bystričany (stožiar č. 257)

2. S odstraňovaním stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavba bude odstránená
do 6 mesiacov od začatia búracích prác. Termín začatia búracích prác písomne oznámi vlastník odstraňovanej stavby
stavebnému úradu.

3. Stavba sa bude odstraňovať dodávateľsky. Vlastník odstraňovanej stavby oznámi vykonávateľa asanačných prác
stavby do 15 dní po ukončení výberového konania stavebnému úradu.

4. Odpojenie stavby sa pred odstraňovaním odborne vykoná a miesta odpojenia bezpečne zaistia.

5. Stavba a jej časti sa musia asanovať tak, aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita iných stavieb, bezpečnosť osôb
a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo.
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6. Pri odstraňovaní stavby je treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať
o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Búranisko sa zaistí proti prístupu nepovolaných osôb.

7. Asanačné práce je možné zahájiť až po zabezpečení staveniska.

8. Začatie búracích prác oznámi stavebník najmenej 15 dní vopred vlastníkom /užívateľom/ pozemkov a po ukončení
demontáže uvedie pozemky do pôvodného stavu.

9. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby
nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarušilo sa životné
prostredie. Na základe písomného prehlásenia bude suť získaná búraním odvezená na povolenú skládku na vlastné
náklady. Odvážanou suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie.

10. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácií pod č. OU-TT-OCDPK-2022/014270/Tr zo dňa 06.04.2022, ktorým povoľuje výnimku zo zákazu
činnosti v ochrannom pásme cesty III/1337 v kkm 19,79, III/1279 v kkm 6,31, v k.ú. Zavar z dôvodu demontáže
VN 220 kV V274 Križovany -Bystričany, ako i podmienky uvedené vo vyjadrení OR PZ ODI Trnava a Správy a
údržby ciest TTSK.

11. Dodržať podmienky povolenia Ministerstva dopravy a výstavby SR ako cestného správneho orgánu pod č.
22213/2022/SCDPK/37825 zo dňa 26.04.2022, ktorým povolilo výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom
pásme diaľnice D1 v úseku km cca 52,300 – 55,800 v smere staničenia vpravo z dôvodu plánovanej demontáže,
ako i stanoviská NDS a MV SR P PZ ODP..

12. Osobitné podmienky:
• dodávateľská firma uskutočňujúca odstraňovanie objektu zabezpečí také technické opatrenia, aby hlukom a
prašnosťou čo najmenej obťažovala okolie
• v prípade znečistenia verejných komunikácií pri demontáži a uskutočňovaní búracích prác, žiadateľ zabezpečí jej
pravidelné čistenie
• búracie práce realizovať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu bezprostredného okolia tuhými prachovými
látkami a taktiež prijať opatrenia na minimalizovanie hluku na okolie.

13. Pôvodca odpadu, ktorý vykonáva stavebné a demolačné práce, zodpovedá za nakladanie s odpadom, ktorý
pochádza z danej stavebnej činnosti. Pri nakladaní s odpadom je pôvodca odpadu povinný dodržať ustanovenia §
14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14. Pred demontážou požiadať o vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí v území , dodržať ochranné a
bezpečnostné pásma a rešpektovať pripomienky a podmienky vlastníkov a správcov dotknutých inž. sietí.

15. Pri demontáži dodržať podmienky uplatnené v stanoviskách a vo vyjadreniach dotknutých orgánov:

Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠSOH:
č.: OU-TT-OSZP3-2021/016316-002 zo dňa 28.05.201
- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.

Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠVS:
č.: OU-TT-OSZP3-2022/013498-002 zo dňa 05.05.2022
Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona
- Pri demontáži postupovať podľa dokumentácie predloženej tunajšiemu úradu, dbať na ochranu podzemných a
povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Dodržať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, v
nadväznosti na § 39 vodného zákona.
- Upozorňujeme žiadateľa na podmienky uvedené vo vyjadrení od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,
OZ Piešťany, Nábrežie I. Krásku č. 3/834, 921 80 Piešťany vydaného dňa 31.05.2021 pod číslom CS SVP OZ PN
4630/2021/2, a rešpektovať ich v plnom rozsahu.
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Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa
takéto konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 73 ods.
18 vodného zákona a podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov

Okresný úrad Prievidza – odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠSOH:
č.: OU-PD-OSZP3-2021/018223-004 zo dňa 04.08.2021
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú odstránením stavby, v
súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, prostredníctvom
osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- Viesť evidenciu vznikajúcich odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR Č. 366/2015 Z, z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,

Krajský pamiatkový úrad Trenčín
č. KPUTN-2021/11899-2/43205/Osw zo dňa 27.05.2021
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo
alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze Je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po Jeho
nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových
súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický
nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, Je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich
dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze
obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej
situácie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným
stanoviskom podľa stavebného zákona.

Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
č.: OU-TT-OCDPK-2021/016162/Šl zo dňa 03.06.2021
Trasa vzdušného vedenia sa nachádza v ochranných pásmach ciest II. a III. triedy na území TTSK, v okrese Trnava,
preto pred realizáciou demontáže je potrebné vyžiadať:
- Na Okresnom úrade Trnava, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolenie výnimky z ochranného
pásma ciest II, a III. triedy v okrese Trnava. K žiadosti je potrebné priložiť situáciu s presne definovanými cestami II
a III. triedy v okrese Trnava s vykreslením vzdušného vedenia (križovanie, súbeh) s určením ckm cesty a vzdialenosti
od osi cesty II, a III. triedy. Súčasťou žiadosti okrem situácie spracovanej podľa vyššie uvedených požiadaviek musí
byť priložené stanovisko majetkového správcu ciest II. a III. triedy, t. j. Správy a údržby ciest TTSK.
- Pri demontáži nesmie byť vykonávaná žiadna stavebná práca, ktorá by zasiahla do telesa ciest II. a III. triedy a
ich súčastí. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných
a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami
chodníkov alebo zelených pásov.
V prípade zásahu je potrebné vyžiadať povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy na príslušnom cestnom
správnom orgáne.
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na cestách II. a III, triedy a ich dopravnom význame žiadame minimalizovať vplyv
demontáže na premávku na daných cestách, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru mimo ciest a cestnú premávku
neohrozovať ani neobmedzovať.
- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej kategórie. V prípade, že sa
nenachádza vjazd, pripojenie je potrebné na príslušnom cestnom správnom orgáne si vyžiadať zriadenie dočasného
staveniskového vjazdu.
- Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou II. a III, triedy v okrese Trnava i s miestnymi komunikáciami.
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- Vo veciach miestnych a účelových komunikácií je príslušná rozhodnúť Obec podľa katastrálneho územia a vo
veciach ciest II. a 111. triedy v okrese Trnava je príslušným cestným správnym orgánom Okresný úrad Trnava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom obvode okresu Trnava,
- Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je príslušný vyjadriť sa Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave.
- Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s pohybom
chodcov na ceste. Na ce.stách II. a III. triedy nesmú byť umiestnené žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo
iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.
- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál.
Vykopaná zemina musí byť odvážaná na skládku (nesmie byť ukladaná na vozovku a teleso cesty) ajamy je potrebné
zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie
krajnice, priekopy, svahu, obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú
byť cesty poškodzované ani znečisťované.
- Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
Na základe vyššie uvedeného súhlasíme s realizáciou demontáže, pokiaľ budú premietnuté naše podmienky
do povolenia príslušných stavebných úradov, vyžiadané príslušné povolenia od cestných správnych orgánov a
akceptované pri realizácií prác.

Slovenská správa ciest
č. SSC/8691/2021/2320/19843 zo dňa 16.06.2021
- Stavebnými prácami nekrižujete a ani nie ste v dotyku s cestou I. triedy v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
- Predmetná stavba sa dotýka diaľnice Dl, preto je potrebné stavbu odsúhlasiť s NDS a.s.
- Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s cestami III. triedy 111/1279 a 111/1337 je potrebné odsúhlasiť
s odborom dopravy Trnavského samosprávneho kraja as príslušnou regionálnou správou ciest.
- Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi a účelovými komunikáciami je potrebné odsúhlasiť
s ich vlastníkmi a správcami uvedenej infraštruktúry.

NDS, a.s.
č. 5942/41206/40103/2021 zo dňa 29.06.2021
NDS ako vlastník a správca diaľnice Dl a jej súčastí po preštudovaní zaslanej žiadosti a predložených podkladov,
súhlasí s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok.
- Stavba bude realizovaná v rozsahu doručenej situácie trasy demontáže, spracované Ing. Palacka - 05/2021.
- V prípade doplnenia, alebo zmeny PD, ktoré zasahujú do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred
predložiť NDS žiadosť na posúdenie stým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky,
o NDS konštatuje, že v trase Stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v našej správe a majetku. Inžinierske siete
sa nachádzajú až v telese diaľnice Dl. NDS neposkytuje siete digitálne a nevytvára zákresy priebehu inžinierskych
sietí. Informácie ohľadom sieti cudzích subjektov v záujmovom území Vám nevieme poskytnúť.
o Stavba nesmie zasahovať na cestný pozemok diaľnice Dl.
o Pred realizáciou stavby, podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb, o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, je potrebné požiadať cestný správny orgán, ktorým je pre diaľnice Ministerstvo dopravy a
výstavby SR, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme diaľnice Dl v km cca 52,300 až 55,800
vpravo.
- Začiatok a ukončenie prác na Stavbe ste povinný oznámiť Stredisku správy a údržby diaľnic (ďalej len „SS1JD3")
Trnava, vedúcemu strediska Ing. Dušan Horvath, tel. č. 0903 407 648; a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo
pokynmi ním poverených pracovníkov.
V prípade vzniku škody na majetku NDS, ste povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie
oznámite SSÚD3 Trnava, prípadne prekonzultujete spôsob a postup pri odstránení škody.
Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce ochrane zdravia pri práci.
Na Stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
Toto stanovisko má platnosť 2 roky a týka sa výlučne posudzovanej PD pre vydanie povolenia odstránenia Stavby
a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR.
V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko vydané alebo
dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné, aby investor Stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.

Stredoslovenská distribučná , a.s.
č. 4600063221 zo dňa 20.07.2021
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- Podzemné vedenia od ktorých podklady žiadate, boli projektované vašou organizáciou ako súčasť projektu vedení
„Vedenie 2x400kV Križovaný - Bystričany", SO 05 a SO 06 (zmena zaústenia vedení 110kV - prekládky vedení),
takže mali by ste od nich mať kompletnú dokumentáciu vrátane dokumentácie skutočného vyhotovenia (z r.2017)
a geodetického zamerania.
- Situácia, ktorá bola predložená, nezodpovedá skutkovému stavu vedení, sú v naj zakreslené aj neexistujúce vzdušné
vedenia 110 kV, ktoré boli prekladané.
- Keďže pri demontáži nebude dochádzať ku križovaniu vedení, ktoré by bolo potrebné z pohľadu bezpečnosti
vypínať alebo ich inak zabezpečiť, s realizáciou demontáže časti vedenia V274 pred ESt. Bystričany (cca 0,4km,
p.b.257) súhlasíme.
- Požadujeme venovať zvýšenú pozornosť pri práci v blízkosti ochr. pásma vedení VVN a stroje, ktoré by mohli
spôsobiť lokálne bodové zaťaženie (napr. zapätkovanie žeriavu) umiestňovať mimo trasy káblových vedení VVN.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene
údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 16.06.2021
V predloženej dokumentácii boli identifikované križovania s vedeniami VN 22kVa WN llOkV. Potvrdzujeme
správnosť a umiestnenie existujúcich križovaní s vedeniami prevádzkovanými našou spoločnosťou v predloženej
dokumentácii. Doplňujeme existenciu káblového vedenia VN 22kV v úseku demontovaného vedenia lx220kV
Portál ESt Križovaný a p.b.č.l. V dokumentácii odstránenia stavby žiadame uviesť technologický postup bezpečnej
demontáže stožiarových konštrukcii a ich betónových základov, fázových vodičov, zemniaceho lana a izolátorových
závesov, ktoré sú v miestach a v dosahu miest križovania s nadzemnými a podzemnými vedeniami VN 22kV a
WN llOkV. Vzhľadom na predpokladané termíny demontáže je možné, že príde k zmenám trasovania vedení VN
22kV a WN llOkV, ktoré by ovplyvnili rozsah prác. 2 tohto dôvodu je nevyhnutné v etape prípravy realizácie
požiadať o aktualizáciu a preverenie údajov. S pohľadu dispečerského riadenia je vzhľadom na predpokladaný termín
odstránenia stavby v období 09/2021 až 03/2022 potrebné neodkladne požiadať o upresnenie nárokov na vypínanie
vedení VN 22kV a WN llOkV vrátane časovej náročnosti. Náklady pre zabezpečenie vypínania, potrebných
manipulácii a k zabezpečeniu pracoviska budú na základe objednávky vyčíslené na požiadanie zhotoviteľa prác.
Po vzhliadnutí predložených dokumentov vydávame súhlasné stanovisko za dodržania podmienok a požiadaviek
uvedených v tomto vyjadrení.

Správa a údržba TTSK
č. 02601/2021/SUCTt-15 5309 zo dňa 19.07.2021
V prípade použitia PDZ na dotknutých cestách v TTSK žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.
Začatie prác žiadame oznámiť stredisku Trnava č.tel. 033/5531287. Premávka na cestách v našej správe a údržbe
nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným
značením. Počas odvozu demolovaného materiálu musí byť zabezpečená priebežná údržba vozovky, tak aby
prípadné znečistenie vozovky neohrozovalo užívanie ciest v našej správ a údržbe. Na vozovke cesty nesmie byť
skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty (krajníc, priekop,
svahov, ) musíte uviesť do pôvodného stavu.

Poľnohospodárske družstvo Zavar zo dňa 24.03.2021
- požadujeme odstrániť kompletné základy stožiaru a zasypanie zeminou na úroveň ostatnej pôdy
- keby došlo k zničeniu pestovanej plodiny, budeme žadať náhradu
- pri demontáži pride k devastácii ornice, I údenie požadovať úhradu za rekultiváciu

Slovenský pozemkový fond
č. SPFS69959/2021/740-003 zo dňa 22.07.2021
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s demontážou vzdušného 220 kV VN vedenia umiestneného na pozemku vo
vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF a to:
KNC pare. č. 289/62, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 7 m2, extravilán, zapísanej na LV č. 1238 v celosti,
v k.ú. Zavar za nasledovných podmienok:
- po dokončení demontáže vedenia budú pozemky SPF dané do takého stavu, aby mohli byť využívané na doterajší
účel,
- v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami,



7 / 13

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej
by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom
Toto stanovisko SPF vydáva na žiadosť žiadateľa a platí 12 mesiacov od jeho vydania.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor
č. OU-TT-PLO-2022/014697-006 zo dňa 03.05.2022
- k navrhovanému zámeru nemá žiadne pripomienky
- v prípade záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné postupovať v súlade so zákonom Národnej rady SR č.
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona NR SR č. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad Trnava
č. KPUTT-202/12010-2/43716/KSI zo dňa 03.06.2021
- Termín zahájenia a ukončenia výkopových a zemných prác súvisiacich s odstránením stavby
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť
telefonický kontakt.
- Počas výkopových prác vykoná KPÚ Trnava na stavbe štátny pamiatkový dohľad v nasledovných úsekoch
pôvodného vedenia V274 určeného k demontáži:
v katastrálnom území Dolné Lovčice v rozsahu stožiarov č. 11-14, v katastrálnom území Zavar v rozsahu stožiarov
č. 1 a 2.
V prípade zistenia rozsiahlejšieho archeologického nálezu alebo archeologickej situácie vydá KPÚ Trnava
rozhodnutie o nariadení záchranného pamiatkového - archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti
na § 35 ods. 4 písm. b pamiatkového zákona.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu mimo štátneho pamiatkového dohľadu musí nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález
KPÚ Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do
obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 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 stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
- Na určenie podmienok ochrany archeologického dedičstva v úseku demontáže vedenia v katastrálnom
území Bystričany je miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa
pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

SPP – distribúcia, a.s.
č. TD/NS/0475/2021/Mo zo dňa 17.06.2021
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod oceľ DN 200 a plynárenské zariadenia, 80 kPa, ochranné a
bezpečnostné pásma .
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
povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania všetkých všeobecné podmienok uvedených vo vyjadrení.
Dodržať nižšie uvedené upozornenia.

TAVOS, a.s.
č. 9734/2021/AOp zo dňa 10.06.2021
V úsekoch demontáže, v k.ú. Zavar a Dolné Lovčice sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v majetku
a prevádzke TAVOS, a.s., ktoré žiadame počas stavebných prác nepoškodiť. Orientačná poloha verejných sietí je
vyznačená v priloženej situácii (vodovod - zelenou farbou, kanalizácia - červenou farbou), Pred začatím výkopových
prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS a.s. v teréne
(vytýčenie vodovodu; p. Sklenár, tel: 0914 700 606, e-mail; sklenar@tavos.sk, vytýčenie kanalizácie; p. Kabát,
tel: 0905 604 238, e-mail: kabat@tavos.sk ). Pri demontáži vedení žiadame vo výkope zabezpečiť stabilitu našich
podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach úprav,
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existujúce poklopy žiadame ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety okolitých pozemkov v
zmysle §27 ods. 4 zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov.Za dodržania uvedených podmienok, s predloženou dokumentáciou súhlasíme.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , OZ Piešťany
č. CS SVP OZ PN 4630/2021/2 CZ 18173/210/2021 zo dňa 31.05.2021
Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Dolná Blava, č. hydrologického poradia 4-21-16,
Identifikátor č. 1186, k demontáži elektrického vedia 1x 220 kV V274 Križovany- Bystričany, podľa predložených
podkladov (Ing. Palacka, 05.2021) uvádzame nasledovné:
- Pri stavebných prácach dodržať ochranné pásmo vodného toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary resp. návodnej
päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne.
- O zahájení prác v dotyku s vodným tokom upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Baďurová, 0903 460 617)
a jeho pokyny rešpektovať.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch (pozemky do 10 m od brehovej čiary toku
obojstranne) je zakázané!!!
- Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a jeho ochranného pásma uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Narušený
terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii
a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti Ing. Baďurovej vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok
nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Upozorňujeme, že realizáciou stavby dôjde aj k dotyku s majetkom v správe Hydromeliorácií, štátny podnik
Bratislava.
- Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté
užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona),
Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátne vodnej správy podľa ust. § 27 ods. 1 vodného
zákona. S vydaním povolenia na odstránenie danej stavby, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.
Platnosť tohto stanoviska resp. vyjadrenia je maximálne 2 roky.

Hydromeliorácie, š.p.
č. 3593-4/120/2021 zo dňa 04.11.2011
Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- závlahovú stavbu - záujmové územie závlahy, podzemné závlahové potrubia a odvodňovací kanál žiadame
rešpektovať
- pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia a identifikáciu
odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Piešťany -- kontaktná osoba Ing.
Košťál, č.t. 0918 973 725, e-mail: kostal@lmisp.sk alebo p. Hanták, č.t. 0905 299 483, e-mail: hantak@lunsn.sk
- k ukončeniu prác prizvať zástupcu Hydromeliorácie, š.p., ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka)
odsúhlasí vykonanie prác
- v prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
Podmienky uvedené vo vyjadrení č. 3593-2/120/2021 zo dňa 31.05.2021 sú zapracované do textovej časti
projektovej dokumentácie a všetky križovania s podzemnými rozvodmi závlahovej vody - vetvami „D“, „A“ a „A9“
vodnej stavby „ZP Kostoľany - Zavar I. st.“ (evid.č. 5211 175) a s odvodňovacím kanálom (evid.č. 5211 115 001)
sú zakreslené v grafickej časti projektovej dokumentácie - vo výkrese: LIST 2/3 „C2. Prehľadná situácia“ stavby
„Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovany - Bystričany v úsekoch ESt KRI - p.b.č.l9A a p.b.č.257 - ESt BYS“ v
M 1 : 10 000 a vo výkresoch: LIST 3/5 a LIST 4/5 „C3. Ortofoto situácia“ stavby „Demontáž 220 kV vedenia V274
Križovany - Bystričany v úsekoch ESt KRI - p.b.č.19A a p.b.č.257 - ESt BYS“ v M 1 : 5 000.
Pri dodržaní našich podmienok nemáme námietky voči povoleniu stavby.

Slovak Telekom, a.s.
č. 6612203348 zo dňa 01.02.2022
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o
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Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie stavebného povolenia a dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať všetky nižšie uvedené podmienky.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že 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.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak
Telekom a.s na základe objednávky cez internetovú aplikáciu, vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od
podania objednávky.
Dodržať nižšie uvedené všeobecné podmienky ochrany SEK.
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 605 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Ochrana dravcov na Slovensku zo dňa 08.05.2021
- pracoviska údržby SEPS bude búdky na stožiaroch demontovať a uložia ich vo svojich skladových priestoroch

Farma Majcichov, a.s. zo dňa 10.05.2021
- Súhlas s realizáciou predloženého zámerudemontáže vedenia V274
- -podmienkou je refundácia prípadných škôd na plodinách v plnej výške.

Obec Zavar
č. OcÚ- Zavar-2021/31/3010 zo dňa 22.09.2021
Obec Zavar požaduje, aby spoločnosť, ktorá bude demotážne práce na predmetnej stavbe realizovať, počas celej
realizácie diela zabezpečila čistenie miestnych komunikácií v prípade ak vozidlá stavby počas realizácie diela
(odstraňovanie elektrického vedenia) zablatia alebo iným spôsobom znečistia komunikácie v katastri Obce ZAVAR.

Obec Dolné Lovčice
č. OcÚ -DL-2021-58 zo dňa 20.05.2021
-nemáme námietky, v prípade, že bude počas prác potrebné zasiahnuť do jestvujúcej vzrastlej zelene, žiadame
prípadný výrub riešiť v súlade s platnou legislatívou,
-organizácia realizujúca demontážne práce musí zabezpečiť, že premávka na cestách nesmie byť počas prác
ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným do23ravným značením . Na vozovke
ciest nesmie bjď skladovaný žiadny materiál, prípadné poškodenie vozovky ciest, alebo iných súčastí cesty' (krajníc,
priekop, DZ,...) musíte uviesť do pôvodného stavu,
- stavebné odpady, pre ktoré nie je možné zabezpečiť zhodnotenie je potrebné zneškodniť na riadenej skládke
odpadov,
- s odpadmi vzniknutými počas stavby nakladať v súlade s ustanovením § 18 a § 19 zákona o odpadoch

Obec Križovany nad Dudváhom
č. KnD 3-933/2021 zo dňa 24.05.2021
- nemá námietky
- demontáž stavby „Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovaný - Bystričany v úsekoch ESt Križovany - p.b.č. 19A
a p.b.č. 257 - Est Bystričany“ však odporúčame vykonať až po zbere úrody vzhľadom na poľnohospodársku výrobu.

Obec Bystričany
č. OcÚ/2021/369 zo dňa 20.082021
Obec Bystričany neeviduje v predmetnom záujmovom území nadzemné ani podzemné siete technickej
infraštruktúry, ktoré by boli vo vlastníctve alebo v správe obce.

16. Po vykonaní búracích prác je potrebné doložiť na tunajší stavebný úrad do 1 mesiaca doklad o spôsobe nakladania
s odpadom (recyklácia, zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov).

17. Žiadateľ – vlastník odstraňovanej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov
a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je povinný uviesť
susedné pozemky a stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je účelné, poskytnúť vlastníkom náhradu podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody.
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18. Po odstránení stavby bude pozemok vyčistený, upravený a daný do pôvodného stavu, Prípadné škody na
plodinách budú riešené refundáciou.
Zdemontované vedenie bolo v r. 2020 nahradené novým 2x400 kV vedením V483/484.

19. Vlastník stavby požiada po odstránení stavby o jej vymazanie z katastrálnej mapy Okresný úrad Trnava a Okresný
úrad Prievidza, katastrálny odbor.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Odôvodnenie

Žiadateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., IČO 35829141, Mlynské nivy 59/A, 821 01 Bratislava-
Ružinov zastúpený splnomocneným zástupcom Elektrovod a.s., IČO 51412501, Mlynské nivy 47, 821 01 Bratislava-
Ružinov podal dňa 15.02.2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie búracieho povolenia podľa § 88
stavebného zákona na stavbu: „ Demontáž 220 kV vedenia V274 Križovany – Bystričany,v úsekoch ESt Križovany
- p.b.č.19A a p.b.č.257 - ESt Bystričany “.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 88 stavebného zákona.
Prejednaním žiadosti na základe oznámenia zn. OSaŽP/3796-17185/2022/Kch zo dňa 28.03.2022 stavebný úrad
oznámil začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a umožnil im podať námietky a
pripomienky v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Neznámym účastníkom konania bolo
oznámenie o začatí konania o odstránení stavby doručené verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad vo vykonanom konaní zistil, že odstránením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti,
ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba – predmetné úseky V274 sú mimo prevádzky, nefunkčné,
preto vlastník stavby požiadal o povolenie ich odstránenia a stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené v priebehu konania a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

V konaní o odstránení stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠSOH,
ŠVS, pozemkový a lesný odbor, odbor CDaPK, NDS, a.s., OR PZ v Trnava – ODI, MDaV SR, sekcia CDaPK,
Hydromeliorácie, š.p., SVP, š.p., OZ Piešťany, Farma Majcichov, a.s., Ochrana dravcov na Slovensku, Obec Zavar,
Obec Dolné Lovčice, Obec Križovany nad Dudváhom, Obec Bystričany, Slovak Telekom, a.s., SPP-distribúcia,
a.s., KPÚ Trnava a Trenčín, SPF, PD Zavar, Okresný úrad Prievidza – odbor starostlivosti o ŽP, odbor CDaPK,
TAVOS, a.s.,SSC Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Správa a údržba
ciest TTSK, Správa ciest TSK, O2 Slovakia, s.r.o., Slovenská agentúra životného prostredia, KR HaZZ v Trenčíne
a v Trnave, MO SR, Úrad správy majetku štátu, Dopravný úrad Bratislava, TVK, a.s, TVS, a.s., ZsVS, a.s.,
Nafta,a.s., Slovnaft, a.s., Transpetrol, a.s., Towercom, a.s., Energotel, a.s., Orange Slovensko, a.s.. Ich pripomienky
boli skoordinované a zapracované do podmienok rozhodnutia..

Žiadateľ v konaní predložil doklad preukazujúci vzťah SEPS, a.s. k odstraňovanému vedeniu V 274 (účtovný odpis
stavu investičného majetku zo dňa 9.2.2022), podrobný súpis vlastníkov a užívateľov pozemkov pod stožiarovými
miestami a vlastnícke právo k pozemkom bolo zistené z výpisu z listu vlastníctva č. 1238 dňa 15.06.2022 pod číslom
žiadosti 971043 a z kópie katastrálnej mapy dňa 15.06.2022 pod číslom žiadosti 234736, overených cez portál CSRÚ
www.oversi.gov.sk.

Obec Zavar vzhľadom na vyššie uvedené rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Nakoľko stavebnému úradu nie sú známi všetci účastníci konania, stavebný úrad v súlade s § 26 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhodol o doručovaní oznámenia neznámym účastníkom konania o
odstránení stavby verejnou vyhláškou. Rovnako je verejnou vyhláškou v súlade § § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) doručené aj rozhodnutie o odstránení stavby.
Toto rozhodnutie bude vyvesené a zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Zavar, Križovany nad
Dudváhom, Dolné Lovčice a Bystričany, na webovom sídle obcí Zavar, Križovany nad Dudváhom, Dolné Lovčice,
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Bystričany a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto
rozhodnutia.

Správny poplatok, podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, položka č.62a zákona č.145/1995
Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 50,- eur
zaplatený dňa 15.02.2022.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Zavar, prostredníctvom Mestského úradu v Trnave, Ulica Trhová
3, 917 71 Trnava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Ulica
Kollárova 8, 917 01 Trnava.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Príloha:
Príloha ako súčasť rozhodnutia : prehľadná situácia - list 2/3, 3/3, 04

Príloha pre žiadateľa 1xPD odstránenia stavby (1x k spisu)
Príloha v listinnom vyhotovení bude odovzdaná po dohode osobne.

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Doručuje sa
 Splnomocnenec: Elektrovod a.s., Mlynské nivy 47, 82101  Bratislava-Ružinov
 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59A, 82101  Bratislava-Ružinov
 Katarína Ondrušová, 222, 90862  Dubovce
 Daniela Malovcová, Vinohrady 178/25, 91927  Brestovany
 Helena Šišková, Hájska 917/26, 91927  Brestovany
 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715  Bratislava-Staré Mesto
 Ing. Juraj Tatara, Ulica 9.mája 2237/9, 91702  Trnava
 PhDr. Darina Paštéková, Ulica Teodora Tekela 6480/8, 91701  Trnava
 Pavol Kušnír, 387, 91642  Moravské Lieskové
 Justín Pavlus, Trnavská 744/29, 91927  Dolné Lovčice
 Jana Soldánová, Brestová 745/5, 91927  Brestovany
 Mária Kunáková, SNP 358/70, 90201  Pezinok
 Oľga Šuranová, Na Hôrke 50/22, 94901  Nitra
 Róbert Dičér, Nevädzová 17211/6F, 82101  Bratislava-Ružinov
 Peter Turanský, Borová 27/12, 91927  Brestovany
 Bohumil Bernadič, Jankolova 1549/2, 85104  Bratislava-Petržalka
 František Kušnír, Ulica gen.Goliána 6014/33, 91702  Trnava
 Anna Markušová, Krížna 5194/1, 82104  Bratislava-Staré Mesto
 Alena Rozumková, 498, 73571  Dětmarovice
 Marian Lisý, 376, 91924  Križovany nad Dudváhom
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 Vanda Juhásová, Vnútorný Červený Breh 1841/3, 04001  Košice-Sever
 Libor Kušnír, tř.Osvobození 1754/18, 73506  Karviná
 Poľnohospodárske družstvo Zavar, Mlynská 8, 919 26   Zavar

Na vedomie:
FARMA MAJCICHOV, a.s., Majcichov súp. č. 50, 919 22 Majcichov
Okresný úrad Trnava – katastrálny odbor, Vajanského 22, Trnava /po nadobudnutí právoplatnosti/
Okresný úrad Prievidza – katastrálny odbor, Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza /po nadobudnutí právoplatnosti/
Obec Križovany nad Dudváhom,, 919 24 Križovany nad Dudváhom súp. č. 1
Obec Dolné Lovčice, SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice
Obec Zavar, Viktorínova 312/14, 919 26 Zavar
Obec Bystričany, Mirka Nešpora 1/17, 972 45 Bystričany

Verejná vyhláška
neznámi účastníci konania - verejnou vyhláškou (domnelí dedičia , ktorí prichádzajú do úvahy po zomrelom p.
Mariánovi Kušnírovi, spoluvlastníci pozemku reg. "E" pare. č. 290/33, k.ú. Zavar a po zomrelom Ing. Ľudovítovi
Halmošovi vlastníci pozemku reg. "C" pare. č. 221/6, k.ú. Dolné Lovčice)

Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.
Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie (na 15 dní):

1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Zavar
2) na úradnej tabuli obce Zavar
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:
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Zverejnenie vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb, o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien.
Zverejnenie na centrálnej úradnej tabuli podľa § 34 zákona č. 305/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (zákon
o e-Governmente).

Zverejnenie a vyvesenie (na 15 dní):

1) na úradnej tabuli na webovom sídle obce Dolné Lovčice
2) na úradnej tabuli obce Dolné Lovčice
3) na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na ústrednom portáli verejnej správy (CUET na UPVS)

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Zodpovedný:
Mestský úrad v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava
Ing. Iveta Miterková – vedúca odboru stavebného a životného prostredia


