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Číslo spisu: VÚPaD/1285/2021/Gá  V Novej Dubnici dňa 24.8.2021  

Č. j.: 4583/2021   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 153 
 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 

zákon")vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, 

ktorú dňa 31.5.2021 podal 

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina  

zastúpená na základe plnej moci  Antonom Petrom Javorkom, Farská 4971/20, 018 51 Nová Dubnica,  

zastúpený  EPM TRADE s.r.o. Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

13940- Nová Dubnica- Veľký Kolačín -rozšírenie NNK 

líniová stavba na pozemku register "C" parc. č. 225( KNE 181/2) v katastrálnom území Malý Kolačín,a 

pozemkoch  register "C" parc. č. 650/1(KNE 1-182/502), 650/6, 651/55, 651/57, 651/56, 651/52, 651/51 v 

katastrálnom území Veľký Kolačín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby vydal tunajší stavebný úrad   pod č. 2380/2021 dňa 3.5.2021 v spise 

č. VÚPaD/469/2021/Gá, ktoré je právoplatné dňa 10.6.2021 

Stavba obsahuje: 

- SO-21 Vedenia NN — káblové 

 

Popis a účel stavby: 

Montáž: 

- Montáž nového zemného káblového NN vedenia (N)AW-J 3x240+120 v dĺžke trasy 68m, v dĺžke vedenia 

76m z existujúcej skrine PRIS 6.1 2/4 , ktorá sa nachádza na par.č. KNC-225 (KNE-181/2). Trasa 

navrhovaného vedenia bude realizovaná vo voľnom teréne, v navrhovanej trase bude riešený pretlak popod 

existujúcu miestnou komunikáciu par.č. KNC 225 (KNE-181/2) . V Trase pretlaku bude potrebné zriadiť 

štartovaciu a cieľovú jamu o rozmeroch 1,5x2x2,25 m . Štartovacia  jama bude zriadená na par.č. KNC-225 

(KNE181/2) a cieľová jama bude zriadená na par.č. KNC-650/6. Nové navrhované zemné káblové vedenie 

bude zahustené do navej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 51 č. 1. 

- Montáž a osadenie novej rozpojovacej skrine PRIS5.1 DIN00 VV 1/4 P2 IP2x č. 1 . Skriňa bude osadená na 

par.č. KNC651/55. 

- Nové vedenie bude prechádzať k.ú. Malý Kolačín na par. č. KNC 225 (KNE-181/2). 

- Nové vedenie bude prechádzať k.ú. Veľký Kolačĺn na par. č. KNC-650/1 (KNE -182/502), KNC 

650/6,651/57,651/55 . 

- Montáž nového navrhovaného zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 56m a v 

dĺžke vedenia 62m z novej PRIS5.1 č. 1 do novej navrhovanej PRIS 6.1 č. 2. 

- Montáž a osadenie novej rozpojovacej skrine PRIS6.1 DINO W 1/5 P2 IP2x č.2. Skriňa bude osadená na 

par.č. KNC-651/52 . Nové vedenie bude prechádzať k.ú. Veľký Kolačín na per. č. KNC-651/55, 651/57, 

651/56, 651/52. 
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- Montáž nového navrhovaného zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 31m a v 

dĺžke vedenia 37m z novej PRIS6.1 č.2 do novej navrhovanej PRIS 7 č.3. 

- Montáž a osadenie novej rozpojovacej skrine PRIS7 DINO W 2/6 P2 IP2x č.3. Skriňa bude osadená na 

par.č. KNC-651/51 Nové vedenie bude prechádzať k.ú. Veľký Kolačin na par. č. KNC.651/52, 651/56, 

651/51. 

- Zemné káblové vedenie bude uložené v celej dĺžke vo všetkých trasách v korugovanej chráničke OD 110. 

- Montáž optickej chráničky HDPE 40/33 v všetkých navrhovaných trasách NN vedenia. 

- Montáž uzemňovacej sústavy pre rozpojovacie skrine PRIS nasledovne: 

• Re<15Q rozvodnice PRS: č. 1, č.2. 

• Re<5Q rozvodnice PRIS: č.3. 

• Trasa nového navrhovaného vedenia prechádza v k. ú. Malý Kolačin na par. č. KNC 225 (KNE 181/2),  

v k. ú. Velký Kolačín na par. č. KNC 650/1 (KNE 1-182/502), KNC- 650/6, 651/57, 651/55, 651/56, 

651/52, 651/51 . 

 

Účel stavby podľa § 43a ods.3 písm. i) -  miestne rozvody elektriny  

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval 

Ing. Martin Ondrušek  , EPM TRADE s.r.o.  Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky , ktorá je prílohou tohto 

rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby vydal tunajší 

stavebný úrad   pod č. 2380/2021 dňa 3.5.2021 v spise č. VÚPaD/469/2021/Gá, ktoré je právoplatné dňa 

10.6.2021 právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností  

4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné 

technické normy. 

5. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

6. Pred zahájením stavby stavebník požiada dotknuté organizácie o vytýčenie inžinierskych sietí v území v ich 

správe , tak ako si to vyhradili vo svojich stanoviskách predložených k projektovej dokumentácii. 

7. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/ -  h/ , stavebného zákona.  

8. Pri stavbe  budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - 

§ 53 stavebného zákona a príslušné technické normy, najmä  hygienické, protipožiarne  a bezpečnostné. 

9. Stavba bude uskutočňovaná  zhotoviteľom. Zhotoviteľom bude  oprávnená právnická osoba na vykonávanie 

stavebných prác, ktorá zabezpečí odborné vedenie stavby odborne spôsobilou osobou podľa stavebného 

zákona a osobitných predpisov(stavbyvedúci). Zhotoviteľa stavby stavebník oznámi stavebnému úradu po 

ukončení výberového konania , najneskôr pred zahájením stavby 

10. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo komunikáciách.   

11. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu   § 43f stavebného 

zákona , ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

12. Podľa § 66, ods. 2,písm. h/ je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

13. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude  stavbyvedúci viesť  stavebný denník, do ktorého budú 

zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce 

a priebeh výstavby, ktorý bude predložený ku kolaudácii stavby. 

14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom 

neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom atď. a zabezpečil plynulú prevádzku po 

priľahlých komunikáciách.  

15. V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach pri realizácii stavby  resp. znečistenia 

príjazdových komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady stavebník uvedie do pôvodného 

stavu.  

16. Stavebník pred zásahom do miestnej komunikácie požiada príslušný cestný správny orgán o zvláštne 

užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov a § 1 vyhl. č.35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách. 
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17. Stavebník požiada aj o vydanie rozkopávkového povolenia v prípade zásahu do verejnej zelene. 

18. Pri  uskutočňovaní stavby  je stavebník a zhotoviteľ stavby  povinný rešpektovať záväzné stanoviská, 

vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané podľa osobitných predpisov 

Stredoslovenská Distribučná a.s. Žilina vyjadrenie zo dňa 4.11.2020 č.13940 súhlasí s vydaním rozhodnutia 

s nasledovnými pripomienkami: 

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme, 

2. Navrhovaný NNK žiadame uložiť v rámci IBV do vyčleneného zeleného pásu. 

3. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. 

(453/2000) 

4. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v 

ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 

5. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté 

všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 

6. V prípade. že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v 

právoplatnom stavebnom povolení, ktoré by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu 

majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.) 

7. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných 

celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

8. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v 

štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného 

povolenia stavby. súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o 

budúcej zmluve o zriadení  vecného bremena. PD nemusí  obsahovať situáciu vo formáte *dgn. 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612115871 zo dňa 27.11.2020: 

Vo vyznačenom záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

Slovak Telecom a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným 

úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky 

ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 

nasledovné:  

1. 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. 

2. 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. 

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. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti 

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/ 

alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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: Marcel Garai, garai@telekom.sk +421 42 4424299,902719451 

4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 

ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o,, je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 

5.351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. 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 Slovák Telekom, a.s. 

7. 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. 

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava 26 vyjadrenie č. TD/NS/0913/2020/Ga zo dňa 

8.12.2020 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   v y d a n í m    s t a v e b n é h o    p o v o l e n i a    n a  v y š š i e    u v e d e n ú   s t a v b u  za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
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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 realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov 

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných 

alebo bezpečnostných pásiem, 

• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP„D (p. Pavol Pediač, email: pavohpediac@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 pokiaľ 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 viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a 

majetku  

• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 

na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOU), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti ochrannom alebo 

bezpečnostnorn pásme plynárenského zariadenia uložiť  podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo 

výške 300,- € až 15D 000,- poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného Ohrozenia podľa S 284 a S 285. prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa S 286) alebo S 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

• v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 

ochrannorn pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné 

šachty, trvalé porasty a pod., 

• v zmysle S 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 

bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,  

k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e  

OSOBITNÉ 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 8. 12. 20211 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, za ktorých bolo vydané, 

Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica vyjadrenie č.2163/61/2021-CA zo dňa 15.04.2021 

uvádzame: 

1. Upozorňujeme, že trase plánovaného rozšírenia NNK, sa nachádza vedenie verejnej kanalizácie PE DN 300 

mm, ktoré je v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej  PVS a.s) 

2. Investor je povinný pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a. s. V 

dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby 

PVS, a. s. ul. Nová 133* 017 46 Považšká Bystrica, tel. 0905/850734. 

3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 0 priestorovom usporiadaní ÍS a pri  umiestnení' 

iných stavieb pevne spojených So zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001' Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách).  

4. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Majchrovič č„t. 0907 

817 530 a majstra kanalizácii Bc. Šutaru č. t. 0908 743 752 a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom 

denníku. 
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5. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v prevádzke PVS, a. s. žiadame zabezpečiť prítomnosť 

majstra prevádzky vodovodov a majstra prevádzky kanalizácií z dôvodu kontroly  priestoru usporiadania IS 

ešte pred zásypom výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie výšky vodovodného a kanalizačného potrubia 

6. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu “Protokol o vytýčení IS“ a vlastný 

protokol o dodržaní STN 736005 o ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú podpísané majstrom 

prevádzky vodovodov a majstrom prevádzky kanalizácií 

Uvedené podmienky žiadame zakotviť v rozhodnutí 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik OZ Piešťany vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 8414/2020/2 

zo dňa 4.12.2020 

Z hľadiska správcu vodného toku  Vám   nasledovné vyjadrenie; 

Predmetná stavba bude križovať drobný vodný {0k Bezmenný prítok Kolačínskeho potoka (hydrologické číslo 

4-21-08-108, ID 2202, správcovské číslo 064, alternatívny názov p. Markoviča), pretekajúceho v kú. Veľký 

Kolačín cez parcelu KN-C 650/1 Vodné plochy, bez založeného listu vlastníctva, pod ktorou je KNE 1-1 

82/502, list vlastníctva č. 2876. vlastník SR v správe SV P, š.p.. 

PD neobsahuje detail križovania vodného toku čo  ale žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci 

povoľovacieho procesu. Križovanie vodného toku žiadame riešiť v hĺbke preukázateľne min. 1,2m pod 

niveletou dna koryte vodného toku s uložením v chráničke, ideálne riadených  pretlakom, Štartovacia a koncová 

jama má byť situovaná mimo ochranného pásma vodného toku, t.j. 4,0 m od brehovej čiary. Križovanie žiadame  

viditeľne označiť v teréne signalizačným stĺpikom. 

Stavbu bude potrebné zosúladiť s plánovaným premostením vodného toku v predmetnej lokalite. 

Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý odpad zo stavby žiadane ukladať  a skladovať mimo 

ochranného pásma vodného toku. Pri stavebných prácach je nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, 

nepoškodzovať brehy, neznečisťovať  vodný tok neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v súlade okrem 

iného so zákonom č. 364/2004 Z. za o vodách, v znení neskorších predpisov. 

Upozorňujeme . že správu a údržbu objektu vykonáva vlastník na vlastné nákladv. SVP, š.p., v zmysle zákonov 

NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 o ochrane pred povodňami. v znení neskorších predpisov 

nezodpovedá prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavnením a ľadu,  ako ani 

za škody spôsobené stavbou. K zahájeniu, k ukončeniu prác pri vodnom toku, ako aj ku kolaudácii žiadame 

prizvať zástupcu SPSV I. Púchov - úsekového technika Ing. Rázgavú, lei. kontakt 0910 459 901 a riadiť sa  

pokynmi. Po ukončení stavby- z dôvodu vodohospodárskej evidencie. budeme žiadať bezodplatné doručenie 

skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie stavby, v dotyku s vodným tokom v tlačenej aj 

digitálnej podobe (vo formáte  napr, dwg,dxf,dgn a pod). Upozorňujeme, že budeme požadovať aj zameranie 

hĺbky uloženia kábla vo vzťahu k pôvodnému terénu. 

Stavbou dotknuté pozemky, ktoré sú vo vlastníctve SR v správe SVP š.p.. bude potrebné riešiť majetkovo 

právne (uzatvoríť zmluvu o zriadení vecného bremena) na OZ Piešťanv. Odbor správy majetku (kontakt 

0337764405, ústredňa 033/776411), bezodkladne. K žiadosti o uzatvorenie. zmluvného vzťahu bude  potrebné 

predložiť nasledovné dokumenty: kompletnú PD, geometrický plán , znalecký posudok, snímku zo ZBGIS 

alebo ortofotomapu na ktorej bude viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely. ktorá bude predmetom vecného 

bremena. e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP,š.p. 

K predloženému návrhu bude potrebný súhlas štátnej vodnej správy-OU Ilava, odbor starostlivosti o ŽP. 

S predloženým návrhom je možné súhlasiť pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie  vyjadrením č. OU-IL-OSZP-2021/000109-002 

zo dňa  02.02.2021 ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona, ktoré 

je v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona záväzné  stanovisko. Z hľadiska  ochrany 

vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok: 

1. Pri realizácií stavby  a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby 

sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.  

2. Navrhovaná stavba bude realizovaná na pobrežnom pozemku a bude križovať drobný vodný tok Bezmenný 

prítok Kolačínskeho potoka, hydrologické číslo 4-21-08-108, číslo toku 2202, ktorý je v správe 

Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 

Piešťany, preto je pred vydaním stavebného povolenia potrebné požiadať Okresný úrad Ilava, odbor 

starostlivosti o životného prostredia o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa §27 ods.1 písm. a)vodného 

zákona na uskutočnenie stavby  vo vodách a na pobrežnom pozemku vodného toku. K vydaniu  súhlasu je 

potrebné predložiť vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana 

Krasku 834/3, 921 80 Piešťany. 
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie  záväzné stanovisko – súhlas- vyjadrením č. 

OU-IL-OSZP-2021/000414-002 zo dňa  01.02.2021 ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa § 27 ods.1 písm.a) vodného  zákona za týchto podmienok : 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie  vyjadrením č. OU-IL-OSZP-2021/000414-002 

zo dňa  01.02.2021   súhlas sa vydáva  podľa § 27 vodného zákona za týchto podmienok: 

1. Súhlas k projektovej dokumentácii 10/2020 archívne čisio 01 _SPS-001,02 STE 001, číslo dokumentu   001. 

02 STE 001, číslo dokumentu 0372020-R-A000-1  pripravil p. Hajdúch a schválil p. Palaghy, 

2. Pri realizácii Stavby a neskoršej prevádzke postupovať tik, aby sa zabezpečila všestranní ochrana. 

povrchových a podzemných vôd. 

3. Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa 30 vodného zákona. 

4. Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia 39 vodného zákona a 

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  

5. Dodržať podmienky vyjadrenia správcu drobného vodného toku Bezmenný prítok Kolačínskeho potoka 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 

921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 8414/2020/2 zo dňa 04. 12. 2020: 

- Predmetná stavba bude križovať drobný vodný tok Bezmenný prítok Kolačínskeho potoka (hydrologické 

číslo 4-21-08-108, ID 2202, správcovské číslo 064, alternatívny názov p, Markoviča), pretekajúceho v k. ú. 

Veľký Kolačin cez parcelu KN-C 650/1 Vodné plochy, bez založeného listu vlastníctva, pod ktorou je 

KN„E I -182/502, list vlastníctva č. 2876, vlastník SR v správe SVP, š.p.. 

- PD neobsahuje detail križovania vodného toku, čo ale žiadame predložiť na odsúhlasenie najneskôr v rámci 

povoľovacieho procesu. Križovanie vodného žiadame riešiť v hĺbke  preukázateľne min 1,2m pod niveletou  

dna koryta vodného toku s uložením v chráničke, ideálne riadeným pretlakom. Štartovacia a koncová jama 

zná byť situovaná mimo ochranného pásma vodného toku t.j. min 4m od brehovej čiary. Križovanie 

žiadame viditeľne označiť v teréne signalizačným stĺpikom: 

- Stavbu bude potrebné zosúladiť s plánovaným premostením vodného toku v predmetnej lokalite. 

- Vykopaný zemný materiál, stavebný materiál a vzniknutý Odpad zo stavby žiadame ukladať a skladovať 

mimo ochranného pásma vodného toku. Pri stavebných prácach je nevyhnutné dbať o ochranu vodného 

10ku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, neohrozovať kvalitu vôd a vykonávať činnosti v 

súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. ž. o vodách, v znení neskorších predpisov. 

- Upozorňujeme, že správu a údržba objektu vykonáva vlastník na  vlastné náklady .  SVP, š.p., v zmysle 

zákonov NR SR č. 364/2004 Z. z. vodách a č. 7/2010 Z. z. o:ochrane pred povodňami, v znení neskorších 

predpisov nezodpovedá za prípadné :škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín 

a ľadu , ako ani za škody spôsobené Stavbou, K zahájeniu, k Ukončeniu prác pri vodnom toku, ako aj ku 

kolaudácii žiadame prizvať zástupcu SPSV 1 . Púchov „ úsekového technika Ing. Rázgovú, tcl, kontakt 

0910 459 901 a riadiť sa jej pokynmi. Po ukončení stavby, z dôvodu vodohospodárskej evidencie, budeme 

žiadať bezodplatné doručenie skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie stavby, v dotyku s 

vodným tokom v tlačenej aj digitálnej podobe (vo formáte napr. dwg, dxf, dgn a pod.) 

- Upozorňujeme, že budeme požadovať aj zameranie hĺbky uloženia kábla vo vzťahu k pôvodnému terénu. 

- Stavbou dotknuté pozemky, ktoré sú vo vlastníctve SR v správe SVP š.p.. bude potrebné riešiť majetkovo 

právne (uzatvoríť zmluvu o zriadení vecného bremena) na OZ Piešťany, Odbor správy majetku (kontakt 

0337764405, ústredňa 033/776411), bezodkladne. K žiadosti o uzatvorenie. zmluvného vzťahu bude  

potrebné predložiť nasledovné dokumenty: kompletnú PD, geometrický plán , znalecký posudok, snímku zo 

ZBGIS alebo ortofotomapu na ktorej bude viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely. ktorá bude 

predmetom vecného bremena. e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP š .p. 

- K predloženému návrhu bude potrebný súhlas štátnej vodnej správy-OU Ilava, odbor starostlivosti o ŽP. 

S predloženým návrhom je možné súhlasiť pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. 

Tento súhlas je podkladom pre konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak takéto konanie nezačne do 1 

roka od vydania súhlasu. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie  vyjadrením č. OÚ-IL-OSŽP-2020/001535-002 

zo dňa 02.12.2020 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod  2 zákona o odpadoch z hľadiska odpadového hospodárstva 

určuje  nasledovné podmienky 

• 1. Vznikajúce odpady zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov v súlade s vyhláškou MŽP č.365/2015 

Z.z,  ktorou sa  ustanovuje Katalóg odpadov a následne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou č.1 

zákona o odpadoch  

• 2. Odpady, ktoré nie je možné  účelne využiť alebo zhodnotiť , je nutné odovzdať  na zneškodnenie osobe 

oprávnenej na zneškodnenie odpadov 
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• 3.Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako 

na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom 

• 4. Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prác, demolačných prácach, udržiavacích prác, čistiacich 

a servisných prácach je  právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce 

v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je 

povinná plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 

• 5. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

 K žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek odpadového hospodárstva je  nutné predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej 

stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch  

Krajský pamiatkový úrad Trenčín záväzné stanovisko č. KPÚTN-2020/22169-2/91626 zo dňa 10.11.2020 

určuje tieto podmienky: 

• Podľa § 40 odst.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 vykonanie prác  

ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín, priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze  je povinný 

urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky  

KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 

zabezpečiť 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. 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. 

• Stanovisko platí pre územné a stavebné konanie. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyjadrenie ORHZ-TN2-2020/002055-

002 zo dňa 20.11.2020 - súhlasí bez pripomienok 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri 

kolaudačnom konaní. 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín vyjadrenie OU-TN-OCDPK-2020/034825-002 zo dňa 20.11.2020 

S predloženým projektom stavby a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za 

dodržania nasledovných podmienok: 

I . Križovanie cesty III/1910 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m pod 

niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. 

2. Pred začatím prác v telese cesty III/1910 z dôvodu realizácie pretlaku popod cestu je potrebné požiadať 

tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa 8 zákona č. 1 35/1 961 K žiadosti je 

potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a príslušného dopravného inšpektorátu. 

3. V prípade ak práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné 

dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné 

zariadenia odsúhlasiť OR PZ ODŽ a podľa 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný 

správny orgán o ich o určenie. 

4. V prípade obmedzenia cestnej premávky z dôvodu realizácie stavebných prác pod ochranou čiastočnej 

uzávierky na ceste 111/1910, požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty v 

zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. 

5. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. 

6, Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s 

realizáciou stavby. 

7.Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to 

vyžiada verejný záujem. 

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia. 

Trenčiansky samosprávny kraj vyjadrenie č. TSK/2021/04684-2 zo dňa 31.03.2021 
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TSK ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II, a III. triedy cez obec, 

podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení  neskorších 

predpisov súhlasí s realizáciou stavby za nasledovných podmienok: 

• NN vedenie bude realizované riadeným pretláčaním popod cestu 111/1910 v min. hĺbke 1 ,5m, uložené v 

chráničke, štartovacia a cieľová jama bude umiestnená mimo cestné teleso cesty III. triedy, Realizáciou 

nedôjde k poškodenú cestného telesa;  

• počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný;  

• počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená 

premávka na dotknutom úseku cesty III/1910',  

• počas stavebných prác žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesy č. 

III/1910 V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom okamžite na vlastné náklady; 

• pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky dotknutého úseku 

cesty č.III/1910 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie; 

• vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej cesty vozidlami 

a mechanizmami Správy ciest TSK;  

• Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku cesty č.III/1910 

• dodržať podmienky správcu komunikácie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

• zmysle zákona č. 35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je 

potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne 

užívanie pozemnej komunikácie, určenie použitia dopravného  značenia, 

• 5 dni pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu kontaktné údaje na zodpovednú osobu za 

stavebné práce na SC TSK — cestmajsterstvo v Ilave, kontaktná osoba:. Ivan Ferech, tel. kontakt: 0903/517 

611, e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk  

• po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty; 

• po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku; 

• stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku 

tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby;  

• ak sa po realizácii  preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne 

iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne 

prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady; 

• Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré 

neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vmiknutých 

nákladov 

Správa  ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, vyjadrenie č. SC/2020/1632-2 zo dňa 25.11.2020  súhlasí 

za  dodržania nasledujúcich podmienok: 

1. Zemné káblové vedenie musí byť umiestnené minimálne 0,6 metra  za vonkajšou hranou cestnej priekopy, 

minimálne však 1 meter od krajnice ciest III/ 910. Káblové vedenie nesmie byť uložené v cestnej priekope. 

2.  Križovanie cesty 111/1 910 bude realizované pretlakom cestného telesa s umiestnením do chráničky, bez 

zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky na oboch koncoch minimálne m za cestnou 

priekopou. 

3. Počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky. 

4. Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy. 

5. Pracovisko musí byť označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným dopravnou políciou. 

6. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti 

cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. 

7. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

8. Po ukončení prac uviesť  poškodený terén , svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu. 

9. Povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný okresný úrad., 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

10. Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správca komunikácie (pán Ivan Ferech  tel. č.0903517611) a 

rešpektovať jeho usmernenia. 

- vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania a dočasného dopravného značenia. 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny kraj je podľa 

Zákona o pozemných komunikáciách 135/1961 Zb. v platnom znení 3d, ods. 2, vlastníkom cesty III/1910 

Okresné riaditeľstvo PZ-ODI stanovisko ORPZ-TN-ODI-3-009/2021-ING zo dňa 8.2.2021- súhlasí za 

dodržania podmienok: 
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1. Navrhované káblové rozpájacie a istiace skrine požadujeme umiestniť mimo dopravného priestoru, napr. 

ako súčasť oplotení jednotlivých pozemkov. 

2. V prípade že stavbou dôjde k zásahu do priľahlých cestných komunikácií a k obmedzeniu dopravy, 

požadujeme projekt organizácie dopravy počas výstavby predložiť na odsúhlasenie ODI v termíne 

najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác. 

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

zmeniť, v prípade pokiaľ to budú yyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako 

aj v prípade dôležitého verejného záujmu. 

ODI oznamuje žiadateľovi a Mestskému úradu, že v zmysle usmernenia MV SR, záväzné stanoviská k 

jednotlivým stavbám na území mesta Nová Dubnica budú yydávané zo strany ODI výlučne na základe žiadosti 

stavebného úradu alebo príslušného cestného správneho orgánu, a to až po začatí územného, alebo stavebného 

konania. Oznámenie o začatí územného. alebo stavebného konania je pritom potrebné priložiť k žiadosti 

zaslanej na ODI za účelom získania jeho záväzného stanoviska. 

Michlovský, spol. s.r.o. Piešťany (prevádzkovateľ Orange  Slovensko a.s.) vyjadrenie č. BA-0339/2021 zo 

dňa 2.2.2021 dôjde 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 

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

odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..  

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované 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 opíickej trasy 

oznámi' 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 objednávateľ  farbou, alebo kolíkmi 

• preukázateľne 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 ťažkými 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 ochrannom  pásme 

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

• pred záhomom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zakrytové 

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  

• Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti 

podľa § 66  zákona č.351/2011 a TZ.  

• Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej  siete vykonáva  spoločnosť Orange Slovensko , a.s. 

na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. 

Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava. Vyjadrenie zo dňa 10.11.2020 
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• V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti 

Energotel a,s. a Stredoslovenská distribučná a.s.  

OTNS , a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.11.2020 

• V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN , a.s. ani Benestry ci 

Profi-NETWORK Slovakia a.s.  

TEKOS a.s. Nová Dubnica s.r.o. Nová Dubnica vyjadrenie zo dňa 18.11.2020 

• V priestoroch územia  zasiahnutých výstavbou sa nenachádzajú podzemné vedenia verejného osvetlenia a 

rozhlasu., ktoré sú v sprave TEKOS Nová Dubnica , s.r.o. 

Ministerstvo obrany SR - úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku Bratislava stanovisko č. 

ASMdpS-1-1400/2020 zo dňa 19.11.2020 s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok. V mieste plánovanej 

výstavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe MO SR. Stanovisko platí pre všetky stupne projektu a pre 

všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné 

povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto 

stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 

Predmetné zmeny projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe je potrebné predložiť spolu s PD stavby na 

posúdenie. 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie Hviezdoslavova 3, 911 Trenčín 

stanovisko OU-TN-PLO1-2021/004295-005 zo dňa 11.01.2021  nemá námietky k predloženému projektu 

použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer. 

- V prípade  dočasného odňatia  je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti 

na poľnohospodárskej pôde vyžiadať v zmysle §17 alebo 18  zákona stanovisko ochrany poľnohospodárskej 

pôdy (§23), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej 

pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. 

- V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 ods.3 zákona právnickej 

alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660€ do 166 000€ za každý hektár 

poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie 

poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel 

- Toto vyjadrenie neumožňuje  akúkoľvek  nepoľnohospodársku činnosť na predmetných pozemkoch. 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie Hviezdoslavova 3, 911 Trenčín 

stanovisko OU-TN-PLO1-2021/017677-002 zo dňa 1.6.2021 súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na 

poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok: 

• 1.Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do 

doby realizácie stavby , najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 

• 2.Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné 

využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej 

pôdy . 

• 3.Po  realizácii  výstavby ,  za  účelom  usporiadania  evidencie  druhov  pozemkov  v  katastri  

nehnuteľnosti  podľa  §  3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu pozemku – orná pôda na ostatnú prípadne 

zastavanú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 

čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie, kolaudačného  rozhodnutia)  a  tohto  stanoviska.  Zmenu  druhu  

pozemku  vykoná  Okresný  úrad Ilava,  katastrálny odbor . 

• 4.V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 zákona uložiť právnickej 

osobe pokutu za priestupok. 

19. Stavenisko zriadiť a usporiadať  tak aby slúžilo prevádzkovým, výrobným a sociálnym účelom a účelom 

skladovania  počas realizácie povoľovanej stavby a súvisiacich objektov a stavebných prác. 

20. Prácu na stavenisku uskutočňovať tak, aby bola zabezpečená  bezpečnosť a plynulosť výstavby na 

povoľovanom objekte, s inými objektmi súvisiacimi  so stavbou nachádzajúcich sa v lokalite. 

21. Pozemné komunikácie dočasne využívané aj pre stavenisko pri súčasnom zachovaní ich užívania 

verejnosťou,  sa musia počas  spoločného užívania chrániť a udržiavať. 

22.  Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 

stavebného zákona. Návrh bude doložený potrebnými dokladmi v súlade s ustanovením § 17a §18 vyhl. 

č.453/2000 z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona .  

 

Rozhodnutie  o námietkach účastníkov konania:  

V stavebnom konaní neboli uplatnené námietky a pripomienky o ktorých  musel stavebný úrad  v konaní 

rozhodovať. 
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Odôvodnenie: 

Dňa 31.5.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby vydal tunajší stavebný úrad pod č. 

2380/2021 dňa 3.5.2021 v spise č. VÚPaD/469/2021/Gá, ktoré je právoplatné dňa 10.6.2021 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania oznámením dňa 7.7.2021 pod č.3666/2021  všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 

ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska 

mu boli  známe  z predchádzajúceho územného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne 

a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 

organizácie svoje stanoviská. Doručenie oznámenia o začatí konania je preukázané. Lehota na uplatnenie 

námietok uplynula dňa 6.8.2021. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej 

realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho 

uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, SPP distribúcia a.s. Bratislava, Okresný úrad Ilava 

odbor starostlivosti o životné prostredie- štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany vôd, 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Okresný úrad Trenčín odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, OTNS a.s. Bratislava, Okresný úrad Ilava odbor 

krízového riadenia, Okresný úrad Trenčín odbor pozemkový a lesný, MO SR- Úrad správy majetku štátu, 

Agentúra správy majetku Bratislava,, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Michlovský, spol. s.r.o. Piešťany 

v zastúpení Orange Slovensko a.s. Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne ODI , Považská vodárenská 

spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 

vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad skúmal aj vzťah navrhovateľa k pozemkom na 

ktorých sa navrhuje  uskutočňovanie stavby. Navrhovateľovi vzniká k pozemkom vecné bremeno podľa § 66 

ods.2 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania 

nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

Poučenie o odvolaní: 

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších predpisov proti tomuto 

rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na 

stavebný úradu  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Po uplynutí lehoty na podanie odvolania navrhovateľ požiada 

tunajší stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti. 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.  

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 
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 Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 

60 písm. g  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 1.7.2021. 

Príloha: 

- overená projektová dokumentácia 

 

 

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona  a podľa  § 26 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli mesta, internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  a centrálnej úradnej elektronickej tabuli  

www.slovensko.sk.  Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

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

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina zastúpená  na základe plnej 

moci  Antonom Petrom Javorkom, Farská 4971/20, 018 51 Nová Dubnica, zastúpený  EPM TRADE s.r.o. 

Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky 

2. oznámenie vlastníkom susedných pozemkov a stavieb verejná vyhláška 

3. SR- Slovenský vodohospodársky podnik , š.p., Radničné námestie súp. č. 8, 969 55  Banská Štiavnica 

4. Rezidencia Kolačín s.r.o., Klincová súp. č. 35, Ružinov, 821 08  Bratislava 

5. Anton Peter Javorek, Farská súp. č. 491, Kolačín, 018 51  Nová Dubnica 

6. Ľudmila Javorková, Farská súp. č. 491, 018 51  Nová Dubnica 

7. Ing. Vladimír Kováč, Pod hájom  965/27-12, 018 41  Dubnica nad Váhom 

8. SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova súp. č. 36, 817 15  Bratislava 11 

projektant: 

9. Ing. Martin Ondrušek, EPM TRADE s.r.o., Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky 

 dotknuté orgány 

10. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava 

11. Michlovský s.r.o., Orange Slovensko a.s., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

13. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04  Bratislava 

14. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku súp. č. 3/834, 921 80  Piešťany 

15. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava 

16. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín 

17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín 

18. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska súp. č. 3, 911 05  Trenčín 

19. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 

20. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici súp. č. 7282/20A, 911 01  Trenčín 

21. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

22. TEKOS Nová Dubnica  s.r.o., Topoľová 781/5, 018 51  Nová Dubnica 

23. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA súp. č. 7, 974 01  

Banská Bystrica 

Co do spisu: 

24. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 

 

 

http://www.novadubnica.eu/
http://www.slovensko.sk/

