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Obec Trenčianska Teplá 
M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá  

e-mail: obecnyurad@trencianskatepla, tel.: 032/6591 311, fax: 032/6591 241 

č. SU –  11174/898/2021, 978/2021 MG                                   V Trenčianskej  Teplej  dňa  29.09.2021                                                  

 

 

ROZHODNUTIE 
O DODATOČNOM POVOLENÍ  ZMENY STAVBY  PRED DOKONČENÍM SPOJENOM 

S UŽÍVANÍM STAVBY 

Verejná vyhláška  

 

Obec Trenčianska Teplá, ako stavebný úrad I. stupňa 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") v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 

zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 

bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §§ 32,46 a 47 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), 

preskúmal žiadosť o  dodatočné  povolenie zmeny stavby pred dokončením stavby zo dňa 

14.07.2021 a návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa  29.06.2021 podal 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 814 47 Bratislava v zast. Ing. Tomáš 

Královič, ELMAFT – Slovakia, s.r.o., Odborárske nám. 2056/4, 811 07 Bratislava, IČO: 

36838888 

(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a 

stavebného zákona 

d o d a t o č n e   p o v o ľ u j e 

 

zmenu stavby pred dokončením a súčasne podľa § 88a ods. 9 a § 82 ods. 1 stavebného zákona 

vydáva  

 

 p o v o l e n i e    n a     u ž í v a n i e 

stavby  

TN NOVÁ DUBNICA, ZAKAB. VNV 1068, VNK 

 

Stavebné objekty:  SO 01 VN káblové vedenie 

                               PS 01 Spínacia stanica EH8 - Box  

                               SO 02 Demontáž VN vzdušného vedenia  

                                

( ďalej len “ stavba “ ) na pozemkoch: 

k. ú. Nová Dubnica – C KN parcela č. 534/8, 534/9, 542/5, E KN parcela č. 2567/2, 2570/1, 

2571/1, 2574/1, 2575/1, 2578/1, 2579, 2582, 2583, 2586, 2587, 2590, 2591, 2594, 2595, 
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2598, 2599, 2602, 2603, 2606, 2607, 2609, 6474/1, 2656, 2657, 2655, 2654, 2668/2, 

3106/503, 2669, 2677/2, 2678, 3088, 2679, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 

3078, 3077, 2670, 2673/2, 2674/2, 2675/2, 2676/503 

k. ú. Trenčianska Teplá- E KN parcela č. 6511, 2935, 2901, 2902, 2904, 2777, 2776, 2775, 

2896, 2786, 2787, 2936, 3076. 

Na stavbu bolo vydané obcou Trenčianska Teplá rozhodnutie o umiestnení stavby č. SU-

5602/13/2018 ER, 1032/2017 zo dňa 26.03.2018, právoplatné dňa 07.05.2018, stavebné 

povolenie pod č. SU 1923/368/2019, 526/2018 MG zo dňa 06.03.2019, právoplatné dňa 

12.04.2019 a zmena stavby pred dokončením pod č. SU-11829/1477/2021 MD zo dňa 

25.01.2021, právoplatné dňa 08.03.2021.   

 

I. Popis zmeny stavby pred dokončením:  

Stavebný objekt SO 01 VN káblové vedenie – zmena trasy vedenia z dôvodu dodržania 

odstupovej vzdialenosti  v súbehu s vodovodom so  záberom  na  pozemky E KN parcela č. 

2936 a parcela č. 3076 v k.ú. Trenčianska Teplá.  

 

II. Popis kolaudovanej stavby:  

SO 01 – VN káblové vedenie:  

Bola zrealizovaná demontáž VN vzdušného vedenia od tretieho podperného bodu od ÚO č. 

1/1068, ktorý je vymenený za nový betónový podperný bod Db 2x10,5/20 a v ktorom cez 

obmedzovače prepätia VN bolo pripojené nové VNK vedenie 3x1x240 NA2XS2Y. V jeho 

trase je umiestnená jestvujúca 1-stĺpová trafostanica TS 0061-107 v majetku Považská 

vodárenská spoločnosť, a. s., ktorá sa ponechala  a prepojila sa  VN káblovou prípojkou  v dl. 

20 m z VN rozvádzača novej spínacej stanice EH8-Box, ktorá je osadená v blízkosti TS. 

Trasa nového VNK vedenia pokračuje až po existujúci posledný mrežový stožiar pred ÚO č. 

2/1068 a takisto je vedenie vyvedené na tento stožiar VNK cez osadené obmedzovače 

prepätia VN. Nové VNK vedenie medzi oboma ÚO je  sčasti v ochrannom pásme vzdušného 

vedenia, ktoré sa zdemontovalo a sčasti v novej trase, ktorá obchádza roklinu a cintorín 

a vedie popri spevnenej a lesnej ceste. Pri križovaní VN kábla s inžinierskymi sieťami 

a s cestou je VNK uložený v korungovanej chráničke  FXKV priemeru 200 mm. Súbežne 

s VNK je položená optochránička priemeru 40 mm.   

 

VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y3x1x240mm2 ......celková dĺžka 1784 m 

VN káblové vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x95 mm2 ..... celková dĺžka 25 m 

 

PS 01 – Spínacia stanica EH8-Box:  

Voľne stojaca spínacia stanica, polozapustená s vonkajším ovládaním, s VN rozvádzačom 

s prívodmi/vývodmi pre napojenie VNK a TS. Má pôdorys 1900 x 1450 mm, so strechou a 

s výškou 1990 mm nad terénom. Je zrealizovaná ako železobetónový vysokopevnostný kiosk 

(vaňa) bez potreby budovania základov (iba na zhutnené štrkové lôžko hr. 200 mm), vrátane 

bleskozvodu a uzemnenia. Spínacia stanica je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. zaradená do 

skupiny A vyhradených technických zariadení. 

Spínacia transformačná stanica 0061-117 typu EH8-Box Haramia, VN rozvádzač 

Siemens 8 DJH RRR. 
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SO 02 – Demontáž VN vzdušného vedenia:  

Existujúca vzdušná linka 22 kV č. 1068 s vodičmi AlFe 3x70mm2 je zdemontovaná v úseku 

medzi tretím podperným bodom od ÚO č. 1/1068 a posledným mrežovým stožiarom pred ÚO 

č. 2/1068, vrátane drevených a betónových podperných bodov a mrežových stožiarov medzi 

nimi. Celková dĺžka trasy demontáže bola 1520 m. 

 

SO 26: Súčasťou zakáblovania VN1068 je položenie chráničky HDPE (SO 01). Do chráničky 

HDPE je zafúknutý optický kábel (MiDia DRY Core 8.1 72 vlákien). V trase križovania 

miestnymi komunikáciami je  HDPE uložené  do chráničiek FXKV110. V miestach 

križovania VTL a STL je HDPE uložená v betónových chráničkách.  V rámci budovania trasy 

optického kábla sú uložené do zeme tri káblové šachty SGLB1730. Káblové šachty sú 

uložené na štrkové lôžko na dne káblového kanála. Šachty sú prekryté 20cm zeminou na 

úrovni terénu. 

Optický kábel MiDia DRY Core 8.1 72 vlákien v chráničke HDPE 40/33 ..celk. dĺžka 

1822 m 

 

III. Pre užívanie časti stavby sa podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov určujú tieto podmienky: 

1. Stavba je dokončená a bude užívaná v súlade s projektovaným účelom, každá zmena 

v užívaní  stavby podlieha povoleniu stavebného úradu, podľa § 85 stavebného zákona. 

2. Užívateľ stavby trvale zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s § 86 ods. 1 

stavebného zákona tak, aby vyhovovali hygienickým, požiarnym a bezpečnostným 

predpisom. 

3. Stavbu  treba užívať tak, aby nebolo ohrozované životné prostredie. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané 

 

                                                                 Odôvodnenie: 

 

Dňa 14.07.2021 stavebník podal žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na 

zmenu stavby pred dokončením na predmetnú stavbu a dňa 29.06.2021 návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad dňa 17.08.2021 oznámil začatie konania 

o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením pod č. SU – 10002/978/2021 MG 

a pod č. SU – 10003/898/2021 MG začatie kolaudačného konania v spojenom konaní podľa 

88a ods. 9 stavebného zákona a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 23.09.2021. Pri miestnom zisťovaní bolo konštatované, že stavba je dokončená 

a užívania schopná.  

Zmena stavby pred dokončením  je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou 

obce Trenčianska Teplá z roku 1993, Zmeny a doplnky č. 1, schválené Uznesením OZ č. 

9/2004  zo dňa  13.12.2004, Zmeny a doplnky č. 2, schválené  Uznesením OZ č. 4/2010  zo 

dňa 27.05.2010 a  Zmeny  doplnky č. 4, schválené Uznesením OZ č. 4/2014 zo dňa 

23.06.2014 a  Zmeny  a  doplnky č. 5, schválené  Uznesením  OZ č. 88/2020 zo dňa 

09.09.2020. 
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Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného 

povolenia na zmenu stavby pred dokončením a kolaudačného rozhodnutia na predmetnú 

stavbu, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Podľa § 106 ods. 2 písm. b ) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) stavebný úrad alebo inšpekcia uloží 

pokutu do 66 387,84 € právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá 

mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Správny delikt bude 

prerokovaný v správnom konaní. 

Ku kolaudácii sa vyjadrili: 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TN-.OSZP2-2021/022465-002 zo dňa 

16.07.2021  

 z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu, na základe predložených dokladov. 

 

K DSP a KR bolo doložené:  

- doklad o úhrade správneho poplatku P/0903 

- doklad o úhrade správneho poplatku P/0902 

- SP č. SU – 1923/368/2019,526/2018 zo dňa 06.03.2019, právoplatné dňa 12.04.2019  

- Rozhodnutie – zmena stavby pred dokončením č. SU – 11829/1477/2021 MD zo dňa 

25.01.2021, právoplatné dňa 08.03.2021 

- Kópia prednej strany PD optickej časti overená stav. úradom  

- GP č. 34125361-130/2021 zo dňa 21.07.2021 – na vyznačenie vecného bremena na ulož. 

IS  podľa výkazu výmer  

- GP č. 34125361-129/2021 zo dňa 15.07.2021 – na vyznačenie vec. bremena na ulož. IS  

podľa výkazu výmer 

- GP č. 34125361-128/2021 zo dňa 14.07.2021 – zameranie trafostanice  

VN káblové vedenie :  

- Porealizačné zameranie zák. č.: 34/25361-369/2021  zo dňa 24.06.2021 + CD 

- Úradná skúška – Osvedčenie č. 3033/4/2021, Inšpekčný záznam č. 3033/42021 

- Správa o OPaOS č. 1100/D00100/2021 

- Zápis o napäťovej skúške č. 726/01/21, 727/01/21, 728/01/21 

- Spínacia stanica : protokol o kusovej skúške  

- Certifikát Siemens  

- VN schéma trafostanice  

- Zápis o vykonaných opatreniach a kontrolách VTZ elektrických pred ich uvedením do 

prevádzky z hľadiska bezpečnosti 

- PD skutočného vyhotovenia  

- Atesty a certifikáty použitého materiálu – káble, betónové stožiare  

- Fotodokumentácia – pokládka kábla  

- Spínacia stanica 

- Káblové koncovky  

- Káblové spojky  
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Optické vedenie :  

- Protokol z predmontážneho a záverečného merania  

- Trasa optického kábla – výkres č. 1 

- Trasa optického kábla – výkres č. 2 

- Trasa optického kábla – výkres č. 3 

- Trasa optického kábla – výkres č. 4 

- Vláknový plán  

- Fotodokumetácia : šachta č. 1-3 

- Atesty a certifikáty použitého materiálu – šachty, koncovky, spojky, optický kábel  

- Porealizačné zameranie stavby – optika zák. č.: 34/25361-369/2021  zo dňa 24.06.2021 – 

v papierovej forme + CD 

 

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

neskorších predpisov, vo výške 1200,00 € ( slovom: jedentisícdvesto eur ) za dodatočné 

povolenie zmeny stavby pred dokončením a 250,00 ( slovom: dvestopäťdesiat eur ) za 

kolaudačné konanie,  bol uhradený v hotovosti do pokladne obce Trenčianska Teplá. 

 

Deň doručenia rozhodnutia je v zmysle § 51 ods. 1 správneho poriadku deň oznámenia 

rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 

dní od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na 

správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho 

súdneho poriadku. 

 

 

 

 

                                                JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová                                                                                                                                                                    

                                                                                                               starostka obce  

 

 

 

 

Príloha: 

- overená projektová dokumentácia pre stavebníka  

 



                                                              6. strana  zo 6  Rozhodnutia č. SU –  11174/898/2021, 978/2021  MG zo dňa 29.09.2021 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava v zast. Ing. Tomáš Kralovič, ELMAFT – Slovakia, 

s.r.o., Odborárske nám. 2056/4, 811 07 Bratislava  

2. Obec Trenčianska Teplá 

3. Mesto Nová Dubnica 

4. Slovenský pozemkový fond, Bratislava  

5. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica 

6. Považský cukor, a.s.,  Trenčianska Teplá 

7. Vlastníci pozemkov na ktorých je stavba umiestnená a vlastníci susedných pozemkov  – verejnou 

vyhláškou ( Trenčianska Teplá, Nová Dubnica ) 

Prizvaní: 

 Ing. Vladimír Huliak, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

 Attila Feherváry, MČ Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra   

Na vedomie: 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny 

 Okresný úrad Ilava, odbor starostl. O ŽP, ochrana prírody a krajiny 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 

 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor 

 OR H a ZZ , Jesenského 36, Trenčín 

 Krajský pamiatkový úrad, Trenčín  

 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava  

 Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

 Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

 Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

 SPP- Distribúcia, a.s., Bratislava 

 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie  bude vyvesené na úradnej obce / mesta  na dobu 15 dní ( úradná tabuľa obce 

Trenčianska Teplá + web stránka a úradná tabuľa mesta Nová Dubnica + web stránka ). Posledný 

deň vyvesenia  je dňom doručenia rozhodnutia.  

 

 

Vyvesené dňa:                                                                     Zvesené dňa :  

 

Pripomienky boli – neboli:  

 

................................................................................................................................................ 

 

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

 

 

 

Vybavuje: Ing. M. Gajdošíková, tel.č. 032/6558219 
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