
Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

 Číslo: 797/2019-1064/SP                                         V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 28.10.2019 

 Vybavuje: Ing. Jankovová 
 

 

 
 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 11.11.2019 

Zvesená dňa:   26.11.2019                                                                   Meno, podpis, pečiatka 

R o z h o d n u t i e 
 
 

 

 navrhovateľ Slovak Telekom, a.s. 

  so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469  

v zastúpení spoločnosťou Profi – NETWORK, s.r.o.,  

Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36299448, 

( ďalej len „navrhovateľ“) 

ktorá splnomocnila Ing. Martina Štiffela, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, 

podal dňa 28.08.2019  na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení líniovej stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom 

„INS_FTTH_PD_NEBR_00_Nedožery-Brezany“ umiestnenej v katastrálnom území 

Nedožery a v katastrálnom území Brezany, na pozemkoch líniovej stavby v rozsahu 

predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. Helenou Horňákovou, 

autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia 0756*A*2-3, v marci 2019 a to podľa 

výkresov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – polohopisné plány KN-C, vyhotovených na 

podklade katastrálnej mapy. 

Ostatní účastníci konania: 

1. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany   

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

3. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

4. SR v správe Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

5. Železnice SR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61Bratislava  

6. SR v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava  

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava  

8. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, Kukučínova 

629/3, 972 12 Nedožery-Brezany  

9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery-Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 972 12 

Nedožery-Brezany  
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10. Urbárske pozemkové spoločenstvo Nedožery zast. predsedom UPS Nedožery, Jozefom 

Humajom, V. B. Nedožerského 59/30, 972 12 Nedožery-Brezany 

11. obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany  

12. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj 

k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznáme 

fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj 

k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté podľa ust.     

§ 36 ods. 4 stavebného zákona prostredníctvom verejnej vyhlášky  

      Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 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 čl. I § 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, 

v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), posúdil   predložený  návrh  

podľa ust. § 35 a ďalších stavebného  zákona a podľa ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia 

podľa ust. §§ 39, 39a  stavebného  zákona  v súlade s ust. § 4 citovanej vyhlášky  vydáva   
 

rozhodnutie  o umiestnení líniovej stavby  
„INS_FTTH_PD_NEBR_00_Nedožery-Brezany“ 

(ďalej len „stavba“) 

v katastrálnom území Nedožery a v katastrálnom území Brezany, na pozemkoch líniovej 

stavby v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. 

Helenou Horňákovou, autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia 0756*A*2-3, v 

marci 2019 a to podľa výkresov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – polohopisné plány 

KN-C, vyhotovených na podklade katastrálnej mapy.  
 

Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: Ing. Helena 

Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 0756*A*2-3. 

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačných výkresoch vyhotovených na podklade 

katastrálnej mapy, ktoré sú prílohou tohto rozhodnutia.   

Pre umiestnenie stavby, projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa určujú tieto 

podmienky: 

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického  riešenia stavby s okolitým životným     

prostredím:  
Líniová stavba umiestňovaná v tomto konaní rieši umiestnenie optickej siete Slovak Telekom, 

a.s., v obci Nedožery-Brezany. Trasa výkopu bude začínať v budove pošty na adrese V. B. 

Nedožerského 48, 972 12 Nedožery-Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 464 

v katastrálnom území Nedožery, kde má Slovak Telekom, a.s., vybudovaný hlavný rozvádzač 

(HR Nedožery-Brezany). Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi 

miestnych komunikácií, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Súčasťou stavby je aj 

vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35 cm (VxŠxH) v sivom plastovom 

prevedení, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými 

skrinkami PODB položia pre primárnu sieť zväzky z mikrotrubičiek 12/8 mm. Od 

novonavrhovaných skriniek PODB sa k jednotlivým domom a bytovým domom položia 

príslušné 7 mm zväzky trubičiek úložné. Od hlavného rozvádzača HR Nedožery-Brezany 

(budova pošty) sa do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne optický minikábel 
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s postupným znižovaním dimenzie do viacerých smerov k navrhovaným skrinkám PODB 

(hviezdicový typ, od hlavného rozvádzača HR Nedožery-Brezany je sieť vedená do rôznych 

smerov). Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s., na 

pripojenie niektorých domov. Nové stĺpy sa budovať nebudú. V rámci stavby sa pripojí aj 

BTS PD_NED na pozemku registra C KN parc. č. 2208/195 v katastrálnom území Nedožery. 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 14 000 m. Zoznam dotknutých ulíc: 

Hviezdoslavova, Družby, F. Hečku, Žiarska, Partizánska, M. Rázusa, Družstevná, Kpt. 

Nálepku, Brezianska, Kopaničky, Tajovského, Sládkovičova, Mladých, Komenského, T. 

Hromadu, Štúrova, Budovateľská, Jilemnického, 4. apríla, V. B. Nedožerského. Umiestnením 

stavby dôjde ku križovaniu 1 krát vodohospodársky významného vodného toku Nitra, 3 krát 

drobného vodného toku Breziansky potok, 2 krát drobného vodného toku Rysný potok, 2 krát 

drobného vodného toku BP Rysného potoka a 1 krát drobného vodného toku Necpalský 

kanál. Umiestnením stavby dôjde aj ku križovaniu trasy so štátnymi cestami I/64, III/1799 

a III/1802 a s miestnymi komunikáciami.    

2. Polohové  umiestnenie stavby: 

Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie prerokovanej na 

ústnom pojednávaní a odsúhlasenej v tomto konaní.  

3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, vlastníkov resp. správcov sietí 

technického vybavenia a záväzných stanovísk dotknutých orgánov:  

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPÚTN-2019/9302-3/38929 zo dňa 21.05.2019 t. 

z.: 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba „KPÚ Trenčín“) v zmysle ust. § 35 ods. 4 a    

§ 35 ods 7 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) rozhodol, že je nevyhnutné vykonať 

archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk 

predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v k. ú. Nedožery a v k. ú. Brezany. KPÚ 

Trenčín podľa ust. § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky 

vykonávania výskumu: 

 Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania 

odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu 

archeologických nálezov, následne sondážou na mieste nálezov a odborným 

zdokumentovaním ich nálezovej situácie. 

 V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 

výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického 

výskumu v zmysle ust. § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), 

pričom zemina vykopaná z miesta nálezu bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná 

detektorom kovov.  

 Archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované 

metódami archeologického výskumu. 

 Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná 

držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle ust. § 39 ods. 12 pamiatkového zákona až 

do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa ust. § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. 

Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje ust. § 40 

ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

 V prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu 

musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce 

a postupovať podľa ust. § 40 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona a ust. § 127 stavebného 

zákona. 

 Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

 Podľa ust. § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum. 
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 Podľa ust. § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 

výskumu osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom 

časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa ust. § 39 ods. 3 pamiatkového 

zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ 

Trenčín. 

 Vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického 

výskumu. 

 Realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu 

stavby, v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr 

v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ 

Trenčín a každý ďalší postup stavbeníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude 

konzultovaný s KPÚ Trenčín. 

 Podľa ust. § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 

výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej 

oprávnenou osobou podľa ust. § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle ust. § 7 a § 10 

vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva 

kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, KPÚ Trenčín 

a archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra. 

 Lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa ust. § 39 ods. 11 pamiatkového 

zákona určil KPÚ Trenčín na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu, 

v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie 

výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej 

dokumentácie. 

 Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 

archeologického výskumu je k dispozícii na KPÚ Trenčín, Pamiatkovom úrade SR 

Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk. 

 Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ 

Trenčín. 

 Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trenčín. 

 Vzhľadom k tomu, že výkop pre horeuvedenú stavbu sa bude realizovať v bezprostrednej 

blízkosti národných kultúrnych pamiatok č. Ústredného zoznamu pamiatkového fondu: 

 819/1, Nedožery-Brezany, k. ú. Brezany – r. k. gotický kostol sv. Heleny a Krista 

Kráľa, par. č. 361; 

 845/1, Nedožery-Brezany, k. ú. Nedožery – kaplnka Panny Márie Ružencovej, par. č. 

142, 143; 

 1756/1,2 Nedožery-Brezany, k. ú. Nedožery – dvor roľnícky a sýpka, par. č. 286.  

 KPÚ Trenčín požaduje, aby práce boli realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu 

horeuvedených pamiatok, ani pamiatkových hodnôt, ani aby nedošlo k statickému 

narušeniu pamiatky. KPÚ zároveň požaduje, aby povrch výkopu v blízkosti národných 

kultúrnych pamiatok po skončení stavebnej činnosti bol uvedený do pôvodného stavu. 

 Toto rozhodnutie v zmysle ust. § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, 

na ktorý sa vzťahuje. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

v odpadovom hospodárstve, č. j. OU-PD-OSZP-2019/009123 zo dňa 25.03.2019 t. z.: 

 Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou Profi - 

NETWORK, s.r.o., Trenčín v marci 2019 počas realizácie predmetnej stavby sa 

predpokladá vznik odpadu s katalógovým číslom 17 01 01, 17 03 02,17 05 06. 

 S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z 

hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok: 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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 Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie 

stavby, v súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 

o odpadoch) prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch. Doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti 

o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.  

 Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa ust. § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 5 zákona o odpadoch.    

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny, č. j. OU-PD-OSZP-2019/009124-002 zo dňa 09.04.2019 t. z.: 

 Predmetná stavba bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v obci 

Nedožery-Brezany, na uliciach Hviezdoslavova, Družby, Hečkova, Žiarska, Partizánska, 

Rázusova, Družstevná, Kpt. Nálepku, Brezianska, Kopaničky, Tajovského, Sládkovičova, 

Mladých, Komenského, T. Hromadu, Štúrova, Budovateľská, Jilemnického, 4. apríla a V. 

B. Nedožerského, v zastavanom území obce, mimo území medzinárodného významu, 

mimo území európskej siete chránených území Natura 2000 a v zmysle ust. § 12 zákona  

NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 

len zákon)  tu platí prvý stupeň ochrany. 

 Plánovanú stavbu je možné umiestiť pri dodržaní nasledovných podmienok: 

 V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle ust.       

§ 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub obec Nedožery-Brezany.  

 Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní 

činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich 

biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k 

poškodovaniu a ničeniu. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. j. 

OU-PD-OSZP-2019/009245 zo dňa 02.04.2019 a č. j. OU-PD-OSZP-2019/021157 zo dňa 

27.08.2019 t. z.: 

 Podľa ust. § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení 

plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto podmienok: 

 Rešpektovať zákon 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 v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza 

a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.   
 Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia 

v Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OÚŽP/2009/01305 v aktuálnom znení. 

 Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 

 Zabezpečiť súlad s plánom manažmentu povodí, s ktorým disponujú obce a v ktorom 

sú uvedené aj opatrenia v záplavových resp. inundačných územiach z hľadiska 

povodňového rizika. 

 Rešpektovať existujúce vodné stavby, ich ochranné pásma a vyjadrenia ich vlastníkov. 

 Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN    

73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, STN 75 2102 

Úprava riek a potokov a ďalšie súvisiace normy. 

 Rešpektovať vyjadrenie správcu vodného toku SVP, š.p. OZ Piešťany a ochranné 

pásmo vodných tokov.  

 Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality. 
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 Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú 

bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, 

neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky. 

 Vyjadrenie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 579/0. 

 Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas 

orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. 

 Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa ust. § 28 vodného zákona sa v zmysle ust. 

§ 73 ods. 17 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko. 

 Rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, časť Ochranné pásma. V ochrannom 

pásme vodného toku nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, 

navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych 

sietí. Ochranné pásma sú stanovené pri vodohospodársky významnom vodnom toku do 

vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar a pri drobnom vodnom toku 4,0 m od brehových 

čiar resp. 4,0 m od vonkajšieho obvodu potrubia pri zatrubnenom profile koryta vodného 

toku. 

 V súlade s ust. § 49 ods. 2 vodného zákona sú pobrežnými pozemkami pri 

vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10,0 m od brehovej čiary a pri 

drobných vodných tokoch do 5,0 m od brehovej čiary. 

 V prípade  križovania Rysného potoku v blízkosti parc. č. 250/6 umiestniť chráničku na 

výtokovej strane premostenia. 

 K začatiu prác pri križovaní tokov prizvať zástupcu správcu vodných tokov (Ing. 

Poláková, tel. 0914 398245 alebo M. Ďuriš, tel. 0907 794689) a počas prác sa riadiť jeho 

pokynmi. 

 Pred zasypaním štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní toku prizvať zástupcu správcu 

toku (Ing. Poláková, tel. 0914 398245 alebo M. Ďuriš, tel. 0907 794689) a vykonať 

zápisničné prevzatie vzdialeností a hĺbky uloženia vedenia resp. chráničky. O kontrole ich 

uloženia vykonať protokol v stavebnom denníku. Nevyhodnotenie a nepodpísanie 

protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu. 

 Počas  výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a v ochrannom pásme 

vodného toku. 

 V prípade nutnosti výrubu stromov riešiť výrub v súlade s ust. § 47 zákon ač. 543/2002 Z. 

z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 23 vodného 

zákona.  

 Počas realizácie stavebných a montážnych prác neohroziť kvalitu povrchových 

a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej 

kvalitu. 

 Mechanizmy používané pri stavebných prácach udržiavať v takom technickom stave, aby 

nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na 

stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy 

a údržbu strojov a motorových vozidiel. 

 Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu. 

 Miesto križovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými 

značkami POZOR NEBAGROVAŤ. 

 V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku resp. 

ochranného pásma vodného toku, si investor vedenie preloží na vlastné náklady. 

 K ukončeniu prác prizvať orgán štátnej vodnej správy a zástupcu správcu toku. 

 Súhlas je evidovaný vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 579/4. 

 Súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto 

konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. 

 Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ust. § 27 tohto zákona sa v zmysle ust. § 73 
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ods. 17 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko.   

Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, č. j. OU-PD-OKR-2019/9136-2 zo dňa 

18.03.2019 t. z.: 

 Po posúdení návrhu stavby Okresný úrad Prievidza dospel k záveru, že uvedená stavba 

nevyžaduje údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. 

 Okresný úrad Prievidza súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu bez 

pripomienok. 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, č. j. 

ORPZ-PD-ODI-31-024/2019 zo dňa 02.04.2019 t. z.: 

 Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi s vydaním územného povolenia stavby  

viď príloha žiadosti – projektová dokumentácia súhlasí za dodržania nasledovných 

podmienok: 

 Križovanie pozemných komunikácií bude zásadne realizované pretláčaním bez zásahu 

do pozemných komunikácií a bez obmedzenia cestnej premávky. 

 Stavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

 Trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikácií,  

chodníkov a parkovísk. 

 V prípade nutnosti obmedzenia premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej 

komunikácie požadujeme pred jeho vydaním na Okresný dopravný inšpektorát 

predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, 

ktorá bude navrhnutá podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. 

v zmysle technických podmienok TP 06/2013. 

 Okresný dopravný inšpektorát Prievidza si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť 

podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem. 

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. j. OU-PD-

OCDPK-2019/11517-002 zo dňa 07.05.2019 t. z.: 

 S navrhnutým technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

 Stavebník včas pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Prievidza o vydanie 

rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácie III/1799 a III/1802, o vydanie určenia 

použitia prenosných dopravných značiek na komunikácii a v prípade potreby o vydanie 

povolenia na čiastočnú uzávierku komunikácie III/1799 a III/1802. 

 Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestom pozemku cesty III/1799 

a III/1802 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety. 

 Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

nebude cesta III/1799 a III/1802 poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

 Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné povolenia potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 

alebo stavebného zákona.  

 Požadujeme predložiť vykonávací projekt na vyjadrenie. 

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. j. 

OU-TN-OCDPK-2019/014585-002/MAR zo dňa 25.04.2019 t. z.: 

- Podľa ust. § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. na spôsob umiestnenia podzemného 

vedenia – optickej siete (ďalej len „podzemné vedenie“) stavby na ceste I/64 alebo v jej 

telese vydáva súhlas za rešpektovania nasledovných podmienok: 

 S kolmým krížením podzemného vedenia stavby s cestou I/64 cca v km 144,900; 

144,990; 145,640; 145,840 a 146,210, ktoré bude realizované pretláčaním kolmo na 

jej os v hĺbke podľa STN 73 6005 v chráničke súhlasíme – prípadnú nemožnosť 

takéhoto technického riešenia zdokumentovať. 
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 Montážne jamy pre pretláčanie cesty I/64 budú umiestnené mimo cestný pozemok 

I/64 - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať. 

 V súbehu s cestou I/64 cca v km 144,770-144,880; 145,370-146,200; 146,440-

146,530; 144,880-144,920; 144,940-146,300; 146,400-146,450 s uložením 

podzemného vedenia stavby mimo cestný pozemok cesty I/64 v chodníku alebo 

v zelenom páse súhlasíme - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia 

zdokumentovať. 

 Stavebník pred začatím realizácie podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku 

cesty I/64 v zmysle ust. § 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán 

o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64, ktorým je zriadenie podzemného 

vedenia stavby na cestnom pozemku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej 

na adrese: http//www.minv.sk/?cesty-I-triedy, kde budú stanovené bližšie podmienky. 

 V prípade potreby stavebník pred začatím zvláštneho užívania cesty I/64 resp. 

realizácie stavby v zmysle ust. § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiada 

cestný správny orgán o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek na 

ceste I/64 počas zvláštneho užívania cesty I/64 resp. realizácie stavby v zmysle 

žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http//www.minv.sk/?cesty-I-triedy, kde budú 

stanovené bližšie podmienky. 

 Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne 

trvalé cudzie zariadenia. 

 Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty I/64 

nebude ukladaný žiadny materiál a predmety. 

 Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle ust. § 6 ods. 1 zákona č. 

135/1961 Zb. nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.      

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, OU-PD-PLO-2019/19083-48756 zo 

dňa 23.08.2019 t. z.: 

- Tunajší úrad ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 

Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon") nemá námietky k navrhovanému 

zámeru za predpokladu, že : 

 Budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v ust. § 12 cit. 

zákona. 

 Navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Nedožery-

Brezany. 

 Nakoľko plánovanou výstavbou dôjde k záberu aj poľnohospodárskej pôdy, je 

potrebné, aby investor pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na 

poľnohospodárskej pôde požiadal tunajší úrad o vydanie stanoviska k  použitiu 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok 

vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa ust. § 18 

citovaného zákona. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, č. j. ORHZ-PD1-260-

001/2019 zo dňa 01.04.2019 t. z.: 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi preskúmalo projektovú 

dokumentáciu stavby p. č. v zmysle žiadosti, k. ú. Nedožery, Brezany a nemá k nej žiadne 

pripomienky. 

Stredoslovenská  vodárenská  prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 03  Prievidza, č. j. 220-

321/Vi-2019 zo dňa 05.04.2019 t. z.: 

Vyjadrenie k umiestneniu stavby: 

 Trasy navrhovanej siete FTTH križujú a idú v súbehu s vybudovanými trasami potrubí 

verejného vodovodu, vodovodnými prípojkami a ich zariadeniami, ktoré žiadame pri 
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návrhu realizačnej projektovej dokumentácie plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami  

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov a STN 73 6005. 

 Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou napoškodzoval verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene 

nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním  

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým 

spôsobil. 

 V priložených polohopisných plánoch (A3, M 1:1000) sme Vám orientačne vyznačili 

trasy potrubí verejného vodovodu (modrá farba) v správe StVPS a.s. Banská Bystrica. 

 O presné vytýčenie trás potrubí verejného vodovodu je možné požiadať na zákazníckom 

centre v Prievidzi na základe uzatvorenej dohody o cene a uhradenej zálohovej platby. 

 V záujmovom území sa nachádza stoka verejnej kanalizácie v štádiu výstavby, ktorá nie je 

prevádzkovaná spoločnosťou StVPS a.s. Banská Bystrica. Bližšie informácie k jej 

existencii si je nutné vyžiadať od investora stavby (StVS a.s. Banská Bystrica).  

Podmienky pre realizáciu stavby:  

- Pred zahájením výkopových prác jednotlivých úsekov navrhovanej siete FTTH požiadať 

na zákazníckom centre v Prievidzi o presné vytýčenie potrubí verejného vodovodu, jeho 

zariadení, vodovodných prípojok. 

- Pred realizáciou stavby požiadať pracovníka prevádzky vodovodu o odsúhlasenie trasy 

siete FTTH, polohy riadených pretlakov a PODB. Kontakt na pracovníka vodovodu – p. 

Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915 723 293. 

- Križovanie a súbeh navrhovanej siete FTTH s existujúcimi potrubiami verejného 

vodovodu, jeho zariadeniami a vodovodnými prípojkami žiadame zrealizovať v súlade s 

ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

- V miestach, kde bude križovanie navrhovanej siete FTTH s potrubím verejného vodovodu 

realizované pretlakom a nebude vytýčením možné určiť hĺbku uloženia vodovodného 

potrubia, žiadame jeho hĺbku overiť sondou. 

- Pred obsypaním jednotlivých úsekov navrhovanej siete FTTH, v miestach križovania 

a súbehu s potrubiami verejného vodovodu, jeho zariadeniami a vodovodnými prípojkami 

prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu  potrubí 

verejného vodovodu, jeho zariadení a vodovodných prípojok a boli dodržané ustanovenia 

STN 73 6005. 

- Do stavebného denníka žiadame vykonať zápisy: 

 O vytýčení potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, vodovodných prípojok. 

 O odsúhlasení trasy siete FTTH a PODB. 

 O kontrole pred obsypaním jednotlivých úsekov navrhovanej siete FTTH v miestach 

križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu, jeho zariadeniami 

a vodovodnými prípojkami. 

 Po ukončení stavby požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. 

Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka. 

 Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania. 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, č. j. 2107/2019-102.2-004 

zo dňa 10.04.2019 t. z.: 

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská. Bystrica, vydáva k uvedenej stavbe 

nasledujúce stanovisko: 

- V riešenom území sa nachádzajú inžinierske siete vo vlastníctve StVS, a.s. – verejný 

vodovod. V riešenom území StVS, a.s., zároveň realizuje investičnú akciu „Aglomerácia 

Nedožery-Brezany – kanalizácia“, ktorá rieši odkanalizovanie obcí Nedožery-Brezany, 

Lazany a Poruba – verejná kanalizácia. Táto stavba je v súčasnosti v realizácii. Pri 

realizácii stavby „INS_FTTH_PD_NEBR_00_Nedožery-Brezany“ požadujeme dodržanie 
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nasledujúcich podmienok počas územného konania a všetkých prác súvisiacich 

s výstavbou: 

 Práce realizovať mimo ochranných pásiem verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

a dodržať podmienky obmedzujúce činnosti v ochranných pásmach vodovodu 

a kanalizácie tak ako sú definované v zákone č. 442/2002 Z. z.. 

 Pokiaľ pri výstavbe dôjde k poškodeniu inžinierskych sietí v našom majetku, vzniknuté 

poškodenie odstráni na vlastné náklady stavebník (Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 

817 62 Bratislava, IČO 35763469). 

 Pokiaľ stavba zasiahne do ochranného pásma vodovodu a kanalizácie v našom majetku 

a prevádzkou našej infraštruktúry dôjde ku škodám na vyššie uvedenej líniovej stavbe, 

nebude si vlastník resp. prevádzkovateľ tejto stavby uplatňovať náhradu škody 

u vlastníka resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

 Z hľadiska ochrany existujúcej infraštruktúry v našom majetku a ochrany vodných 

zdrojov sa vyjadruje a vytýčenie infraštruktúry zabezpečuje spoločnosť 

Stredoslovenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica (ďalej StVPS, a.s.). 

 Žiadame informovať aj StVPS, a.s.. 

 Žiadame rešpektovať všetky oprávnené podmienky, ktoré vyplývajú resp. budú 

vyplývať z vyjadrení StVPS, a.s..  

 Vzhľadom na realizovanú stavbu „Aglomerácia Nedožery-Brezany – kanalizácia“, 

ktorá rieši odkanalizovanie obce Nedožery-Brezany požadujeme dodržanie podmienok 

podľa platného stavebného povolenia vydaného pre túto stavbu (OÚŽP/2009/1305 

a OU-PD-OSZP-2015/022815) a rešpektovanie územia vymedzeného pre túto stavbu.  

 V prípade dodržania uvedených podmienok budeme súhlasiť s vydaním  územného 

rozhodnutia.     

Slovenský plynárenský priemysel–distribúcia, a.s., Bratislava, č. j. TD/NS/0205/2019/Kr 

zo dňa 05.04.2019 t. z.: 

 V záujmovom území stavby sa nachádza/nachádzajú plynárenské zariadenie 

(technologický objekt): STL plynovody, STL pripojovacie plynovody. 

 Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického 

objektu je prílohou tohto stanoviska. 

 Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 

výkonu iných činností. 

 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 „Zákon o energetike“) súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania 

nasledujúcich podmienok: 

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je  

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. 

 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421            

32 242 3203)  najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
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kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok 

opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na 

každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov. 

 Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 

a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie prevádzkovateľa. 

 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu. 

 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 

úrovne terénu. 

 Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť 

ihnęď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727. 

 Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 

150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa ust. § 284 a ust. § 285 prípadne trestného 

činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 

ust. § 286 alebo ust. § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 

 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 

ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02. 

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN    

73 6005 a TPP 906 01. 

 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle ust. § 79 a ust. § 80 Zákona 

o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 

porasty a pod.  

 Orientačné znázornenie nie je možné samostatne t. j. bez tohto stanoviska použiť. 

 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. 
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 SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 

v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri 

vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení 

právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.    

Stredoslovenská energetika–Distribúcia, a.s., Žilina, č. j. 4600050931 zo dňa 09.04.2019   

t. z.: 

 V predmetnej lokalite katastra Nedožery-Brezany, KN - celá obec – Nedožery, Brezany, sa 

nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné 

vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. 

Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačných výkresoch ako 

prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, 

červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN 

vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia). 

 Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

č. 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné 

vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie 

na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, 

technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a 1 

meter od NN podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových 

prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

 Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a 

križovaní. 

 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

 Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď  

v „Zápise o vytýčení podzemného elektrického vedenia“ resp. zápisom do stavebného 

denníka. 

 V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

 Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia 

tretích osôb. 

 Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie 

stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, 

vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

 Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku resp. o 

fotokópiu tohto vyjadrenia. 

Orange Slovensko, a.s., Bratislava, prostredníctvom spoločnosti Michlovský, spol. s r.o., 

Piešťany, č. j. BB-0822/2019 zo dňa 21.03.2019 t. z.: 

 V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., 

Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. j. 6611918658 zo dňa 03.07.2019 t. z.: 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
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 Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie v katastrálnom území Brezany, Nedožery: 

 Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností 

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

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (ust.§ 68 zákona č. 351/2011 Z. 

z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 

proti rušeniu. 

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade 

zmeny  vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník 

nesplní nižšie uvedenú povinnosť. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 

spracovaním podrobnejšej projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 

SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, 

peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 

do projektu stavby  musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle ust. § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 

Z. z. je potrebné v prípade potreby uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 

telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých sietí SEK. Bez uzavretia dohody 

nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK. 

 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

 V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa ust. § 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. Pred realizáciou výkopových prác 

je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, 

a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú 

napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude 

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s..   

 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje  žiadateľa požiadať o vytýčenie. 

 Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, situačný výkres obsahujúci 

záujmové územie žiadateľa.  

 Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., 

povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s.. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený 

vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej 

prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907. 

 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu. 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 

na jeho ochranu stanovené. 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu. 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia 

(napr. hĺbiace stroje). 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozenia, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777. 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

mailto:zlievsky@zyry.sk
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 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, zo dňa 21.03.2019 t. z.: 

 V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 

Slovakia, s.r.o.. 

 K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

 S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. 

 Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania. 

Slovanet, a.s., Bratislava, zo dňa 01.04.2019 t. z.: 

 V lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s.. 

 Slovanet, a.s., nemá pripomienky k predmetnej stavbe. 

SWAN, a.s., Bratislava, prostredníctvom spoločnosti OTNS, a.s., Bratislava, č. j. 

1466/2019 zo dňa 19.03.2019 t. z.: 

 V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. 

a ani zaniknutej spoločnosti BENESTRA. 

Energotel, a.s., Bratislava, č. j. ET/MM19/375 zo dňa 22.03.2019 t. z.: 

 Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská 

distribučná, a.s., Žilina; SE a.s., VE Trenčín a Energotel, a.s. Bratislava. 

 Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Bratislava, prostredníctvom spoločnosti SUP -

TECHNIK SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, zo dňa 12.04.2019 t. z.: 

 Na dotknutom mieste uvedenej stavby sa siete firmy UPC BROADBAND SLOVAKIA 

s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného povolenia nemáme námietok. 

 Toto vyjadrenie platí jeden rok. 

 Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č. 351/2011 Z. z. jedná 

o verejnú telekomunikačnú stavbu zaradenú do elektronickej komunikačnej siete. 

Slovenský vodohospodársky podnik  š. p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry 

Topoľčany, č. j. CS SVP OZ PN 6469/2019/2 zo dňa 21.05.2019 t. z.:  

 Podľa prepracovanej dokumentácie stavbou dôjde 1 krát ku križovaniu vodohospodársky 

významného vodného toku Nitra (číslo hydr. poradia 4-21-11-1), 3 krát ku križovaniu 

drobného vodného toku Breziansky potok (číslo hydr. poradia 4-21-11-2132), 2 krát ku 

križovaniu drobného vodného toku BP Rysného potoka (číslo hydr. poradia 4-21-11-

2134) a 1 krát ku križovaniu drobného vodného toku Necpalský kanál (číslo hydr. poradia 

4-21-11-2099). 

 Ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku je v zmysle STN 75 2102 

stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar a pri drobnom vodnom toku 4,0 m od 

brehových čiar, resp. 4,0 m od vonkajšieho obvodu potrubia pri zatrubnenom profile 

koryta vodného toku. 

 Predložené detaily križovaní sú riešené umiestnením vedenia do chráničky uchytenej na 

mostovke existujúcich premostení a to na výtokovej strane premostenia s výnimkou 

križovania Rysného potoku v blízkosti parc. č. 250/6. V tomto prípade je chránička 

umiestnená na vtokovej strane premostenia. V prípade križovania BP Rysného potoku 

v blízkosti par. č. 228 je križovanie riešené riadením mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod 

niveletou dna koryta vodného toku, pričom štartovacia a cieľová jama bude umiestnená 

mimo ochranné pásmo vodného toku.  

 SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany, Vám dáva na základe 

prepracovanej dokumentácie súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania územného 

rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok: 

 V prípade  križovania Rysného potoku v blízkosti parc. č. 250/6 požadujeme umiestniť 

chráničku na výtokovej strane premostenia, nie tak ako je navrhnuté v dokumentácii 

(na vtokovej starne premostenia). 
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 K začatiu prác pri križovaniach tokov požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie  

(Ing. Poláková, tel. 0914 398245 alebo M. Ďuriš, tel. 0907 794689) a počas prác sa 

riadiť jeho pokynmi. 

 Pred zasypaním štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní toku bude prizvaný zástupca 

našej organizácie (Ing. Poláková, tel. 0914 398245 alebo M. Ďuriš, tel. 0907 794689) 

a bude vykonané zápisničné prevzatie vzdialeností a hĺbky uloženia vedenia resp. 

chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. 

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok 

správcu. 

 Počas  výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a v ochrannom pásme 

vodného toku. 

 Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu. 

 Miesto križovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť 

viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“. 

 V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku resp. 

ochranného pásma vodného toku, si investor vedenie preloží na vlastné náklady. 

 Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe 

spôsobené účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych 

udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona. 

Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, č. j. TSK/2019/06645-2 zo dňa 28.06.2019 t. z.: 

 TSK ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. 

a III. triedy cez obec podľa ust. §3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného 

rozhodnutia za nasledovných podmienok: 

 V km cca 7,62 cesty III/1799 v k. ú. Nedožery dôjde k pretláčaniu popod cestu III. 

triedy v hĺbke 1,2 m a uložením do chráničky HDPE D110 optické káble, štartovacia 

a cieľová jama bude umiestnená za zeleným pásom dotknutej cesty. 

 V km cca 0,186 cesty III/1802 v k. ú. Nedožery dôjde k pretláčaniu popod cestu III. 

triedy v hĺbke 1,2 m a uložením do chráničky HDPE D110 optické káble, štartovacia 

a cieľová jama bude umiestnená za zeleným pásom dotknutej cesty. 

 V km 0,448 cesty III/1802 v k. ú. Brezany križovanie cesty III. triedy bude riešené 

prekopaním v hĺbke min. 1,2 m a uložením chráničky HDPE. V danom úseku nie je 

možné technické riešenie pretláčaním z dôvodu blízkeho súbehu s miestnym 

Brezianskym potokom. 

 Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 3,0 m 

prejazdný. 

 Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty 

a nesmie byť obmedzená premávka na cestnej komunikácií č. III/1799  a III/1802. 

 Počas stavebnej úpravy žiadame zamedziť k znečisťovaniu povrchu cestnej 

komunikácie č. III/1799  a III/1802. V prípade znečistenia odstrániť okamžite na 

vlastné náklady. 

 Dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie – SC TSK. 

 Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky 

cestnej komunikácie č. III/1799  a III/1802 a stavebník pri svojej činnosti nesmie 

sťažovať údržbu cestnej komunikácie. 

 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby 

dotknutej cestnej komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK. 

 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej 

komunikácie č. III/1799  a III/1802. 

 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
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neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií v Prievidzi, o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 

a o určenie použitia dopravného značenia.        

 Pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu SC 

TSK - Ing. Lukáš Vnučko, tel. kontakt: 0911/102 946, jestvujúci stav dotknutých 

úsekov cestnej komunikácie č. III/1799 následne zaslať na SC TSK a TSK. 

 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu o začiatku realizácie 

stavebných prác, kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce  na SC TSK 

– cestmajsterstvo v Prievidzi, kontaktná osoba: Ing. Lukáš Vnučko, e-mail: 

lukas.vnucko@sctsk.sk. 

 Po ukončení stavebných prác upraviť okolitý terén vrátane okolia cesty, cestného 

príslušenstva, následne stavebník je povinný prizvať správcu komunikácie na 

porealizačnú obhliadku. 

 Ak sa pri 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. 

 TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré 

neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu 

už vzniknutých nákladov.    

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín, č. j. SC/2019/995-2 zo dňa 

17.04.2019 t. z.: 

- Správa ciest TSK v zmysle predloženej dokumentácie s vydaním územného rozhodnutia 

na stavbu súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

 Pred zahájením realizačných prác požadujeme vytýčenie presnej trasy navrhovaného 

vedenia, hlavne čo sa týka zásahu do cestného telesa a cestného príslušenstva 

a prejednať so zástupcom správcu cestnej komunikácie. 

 Dodržiavať stavebný zákon (č. 50/1976 Zb. v platnom znení), cestný zákon (č. l35/l96l 

Zb. v platnom znení) a platné STN. 

 Realizáciu predmetnej stavby žiadame riešiť bez zásahu do cestných komunikácií III. 

triedy v správe SCTSK. 

 Ďalšie stupne projektovej dokumentácie alebo zmeny v projektovej dokumentácii dať 

na odsúhlasenie SC TSK. 

 Líniová stavba bude vedená pozdĺž cesty III. triedy v zelenom páse bez zásahu do 

cestnej komunikácie. 

 Nepovoľujeme umiestnenie optických káblov na mostný objekt na ceste III. triedy 

prípadne na objekt priepustu. 

 Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest. 

 Križovanie s cestnou komunikáciou III. triedy vykonávať pretlakom pod cestou 

a uložením vedenia do chráničky v hĺbke min. 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky, 

montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 1 m od cestného telesa.  

 V prípade zásahu do cestnej komunikácie III. triedy, keď to bude nevyhnutné 

z dôvodu priestorových pomerov, súhlasíme s rozkopaním cesty v danom úseku s tým, 

že bude prevedená nová povrchová živičná úprava na celej šírke vozovky vrátane 

obnovy vodorovného dopravného značenia. Žiadateľ je povinný zrealizovať obnovu 

povrchu vozovky v dvoch etapách, a to dočasná úprava a konečná úprava. 

 Stavebné práce obnovy povrchu vozovky musia byť zrealizované prostredníctvom 

odbornej firmy a musia byť dodržané platné STN. 

 Materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť spätne použitý na zásyp výkopu, 

výkop požadujeme zasypať štrkodrvinou po vrstvách s dôsledným zhutnením tak, aby 

mailto:lukas.vnucko@sctsk.sk
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bola zabezpečená únosnosť cestnej komunikácie pre príslušnú triedu komunikácie. 

 Konečnú úpravu vrstvy krytu vozovky realizovať po dočasných spätných úpravách 

podľa klimatických podmienok a úrovne sadnutia dočasnej úpravy výkopu cca po 12 

mesiacoch dočasnej opravy povrchu komunikácie. 

 Napojenie na existujúcu cestnú komunikáciu musí byť plynulé so strojným zarezaním 

vozovky, konečné asfaltové vrstvy budú realizované s preplátovaním cca 0,5 m. 

 Všetky technologické spoje požadujeme utesniť pružnou prefabrikovanou asfaltovou 

zálievkou. 

 Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty. 

 Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti 

odvodňovacieho systému cestnej komunikácie (priekopy, priepusty). 

 V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty III. triedy je potrebné po 

ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu. 

 Ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli po dotknutý úsek cesty nepriaznivé 

odvodňovacie pomery, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov 

v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na 

vlastné náklady. 

 Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky. 

 Počas prác nesmie byť uložený stavebný materiál v korune cesty. 

 Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky 

cesty resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady 

stavebníka, v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie 

a dohodnúť riešenie, náklady hradí stavebník. 

 Po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo 

a upraviť okolitý terén cesty. 

 Pred realizáciou požiadať príslušný cestný správny orgán o:     

o Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v platnom znení. 

o Určenie dočasného dopravného značenia. 

 Začatie a ukončenie prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie SC 

TSK (kontakt: p. Lukáš Vnučko, tel. kontakt: 0911102946). Rešpektovať jeho 

usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú obhliadku 

a protokolárne ukončenú opravu cestnej komunikácie odovzdať. 

 Na mieste zásahu do cestného telesa bude  žiadateľ po dobu 2 rokov od ukončenia 

prác priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli ako 

dôsledok zásahu do cestnej komunikácie a následne nahrádzať škody. 

 SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to 

vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi 

nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

- SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. 

triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa 

/stavebníka. 

- SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré 

neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu 

stanovených podmienok. 

- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastníkom 

horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny 

kraj. 

- Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona. 
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Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Žilina, č. j.  

SSC/8622/2019/6470/13656 zo dňa 23.04.2019 a č. j. SSC/8622/2019/6470/36910 zo dňa 

09.10.2019 t. z.: 

 Súhlasíme s križovaním štátnej cesty I/64 formou pretláčania riadeným pretlakom. 

Pretláčanie požadujeme realizovať kolmo na os cesty s uložením kábla do chráničky 

v min. hĺbke 1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky (bez zásahu do 

konštrukčných vrstiev vozovky). Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce 

presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. 

 Súhlasíme s umiestnením montážnych jám min. 1,0 m od telesa štátnej cesty I/64. 

 Trasa optickej siete je v dotyku s mostnými objektami (MO 64-071) v km 147,1174; (MO 

64-072) v km 148,030; (MO 64-073 v teréne označený 64-074) v km 148,386 a cestnými 

priepustami (P31573) v km 147,920; (P10202) v km 148,290; (P31556) v km 148,514 a 

(P10203) v km 148,700 až km 148/525, ktorého trasa nám však nie je známa. 

Umiestnenie optickej siete musí byť min. 5,0 m od pôdorysného priemetu cestných 

objektov (mosty, priepusty), čo požadujeme zdokladovať. 

 SSC IVSC Žilina nesúhlasí so zavesením oceľových chráničiek na konštrukciu mostných 

objektov a cestných priepustov. 

 Zemné práce nesmú ohrozovať stabilitu štátnej cesty I/64 a musia  byť navrhnuté v súlade 

s STN 73 3050. Výkopová zemina a ani iný akýkoľvek materiál nesmie byť skladovaný 

na vozovke cesty resp. cestnom telese. Znečistenie a poškodenie štátnej cesty (vrátane 

cestného vybavenia a zariadenia) musí byť bezodkladne odstránené. 

 Pri uložení vedenia v chodníku resp. v zelenom páse bude pracovná ryha vyhĺbená až za 

existujúcim obrubníkom bez zásahu do cestného telesa štátnej cesty I/64. 

 Po  ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na 

dôsledné zhutnenie stavebných jám. 

 Počas realizácie prác nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa (zabezpečiť 

stabilitu výkopu) a ani k poškodeniu odvodňovacieho systému. 

 Investor/zhotoviteľ  stavby zodpovedá od začatia do ukončenia prác za bezpečnosť 

a plynulosť cestnej premávky ako aj za prípadné škody na štátnej ceste I/64 a jej 

príslušenstve vzniknuté v dôsledku činnosti investora/zhotoviteľa. 

 K vytýčeniu trasy prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina (Ing. Rybanská, t. č. 0911973185; 

Bc. Vážan, t. č. 0901714762). 

 K začatiu a ukončeniu prác je potrebné prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina (Ing. 

Rybanská, t. č. 0911973185; Bc. Vážan, t. č. 0901714762). Začatie prác oznámiť min. 3 

dni vopred. 

 Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky 

zástupcu majetkového správcu štátnej cesty I/64. 

 Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom 

zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie. 

 Po ukončení stavby požadujeme predložiť porealizačný geometrický plán zástupcovi SSC 

IVSC Žilina. 

 SSC nebude zodpovedať za škody na vedení vzniknuté realizáciou údržby, opravy 

a modernizácie komunikácie. 

 Vlastník je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/64 premiestniť 

resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty. 

 Stavebné práce v tesnej blízkosti cestného telesa nesmú byť realizované v období výkonu 

zimnej údržby (t. j. spravidla od 01.11. do 31.03.). 

 V prípade, že počas realizácie dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na štátnej 

ceste I. triedy prípadne preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu, je potrebné 

postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  
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 Všetky zmeny stavby hlavne v dotyku s cestným telesom štátnej cesty I/64, ktoré 

vyplynuli počas realizácie stavby, požadujeme najskôr prekonzultovať so zástupcom 

správcu štátnej cesty I. triedy. 

 Upozorňujeme, že od 15.04.2019 v obci Nedožery-Brezany prebieha stavba „Aglomerácia 

Nedožery-Brezany, kanalizácia a ČOV“. 

 S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s podmienkou, že naše pripomienky budú 

rešpektované pri realizácii stavby.       

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikačných služieb, 

č. j. CPTN-OTS-2019/004596-002 zo dňa 14.03.2019 t. z.: 

- Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom 

území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.  

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská 

Bystrica, č. j. ASMdpS-1-439/2019 zo dňa 03/2019 t. z.: 

 S vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej dokumentácie súhlasí 

bez pripomienok. 

 V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 

 Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v 

riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie. 

 Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším 

orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 

 Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia resp. dôjde k zmene projektovej 

dokumentácie stavby je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Žilina, č. j. 15037/2019/ÚVHR/30782 zo dňa 09.04.2019 t. z.: 

- Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Profi - ETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 91105 

Trenčín, na územné konanie stavby.  

- Realizácia stavby ako aj budúca prevádzky telekomunikačnej siete nemá negatívny vplyv 

na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. 

Obec Nedožery-Brezany, č. j. 423/2019 zo dňa 03.05.2019 t. z.: 

 Obec Nedožery-Brezany nemá námietky k predloženej dokumentácii pre územné 

rozhodnutie pre líniovú stavbu, ktorú vypracovala spoločnosť Profi – NETWORK, s.r.o., 

Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36299448, dňa 30.04.2019 za podmienok 

dodržania všetkých súvisiacich platných právnych predpisov SR, príslušných STN EN, 

technických predpisov ako i požiadaviek vlastníkov resp. správcov sietí technického 

vybavenia územia a dotknutých orgánov.  

 Po skončení prác uviesť nehnuteľnosti a terén do pôvodného stavu. 

 Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa 

osobitných predpisov. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava, sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, č. j. 22975/2019/SŽDD/59898 zo dňa 

23.07.2019 t. z.: 

 Navrhovaná trasa optickej siete bude realizovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD) 

železničnej trate Veľké Bielice – Nitrianske Pravno úsek ŽST Nitrianske Pravno 

obojstranným súbehom v žkm 33,428 – 34,882 a v obvode dráhy (OD) križovaním koľají 

pretláčaním chráničky v žkm 33,534 a v žkm 34,017 v dĺžkach 21,453 m za dodržania 

príslušných dráhových predpisov a noriem (STN EN). 

 MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a OD a zároveň pre jej realizáciu 

určuje tieto podmienky: 

 Stavba bude realizovaná v OPD a OD podľa dokumentácie overenej MDV SR, ktorá 

je  prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez 

predchádzajúceho súhlasu Železníc Slovenskej republiky a MDV SR. 
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 Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa. 

 Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku Železníc Slovenskej 

republiky: 

o Odboru expertízy Generálneho riaditeľstva, Bratislava, pod č. 27462/2019/O230-2 

zo dňa 01.07.2019. 

o  Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 456.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 

23.05.2019. 

o  Správy majetku Bratislava pod č. 2257/2019/312200/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 

10.06.2019. 

 Pred začatím prác je stavebník povinný požiadať správcu trate Oblastné riaditeľstvo 

Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom území, v prípade 

potreby doriešiť ich ochranu a dozor pri prácach v obvode dráhy. 

 Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v OD, vlastník vedenia je povinný o tom 

bezodkladne upovedomiť správcu železničnej trate. 

 Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám 

technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba 

a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 

 Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je súhlasom na začatie prác na 

stavbe.  

 Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 

 V zmysle ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán 

v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre 

následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za 

predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a 

OD. 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, č. j. 

27462/2019/O230-5 zo dňa 01.07.2019 t. z.: 

 Predložená dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete v obci Nedožery-Brezany, 

čiastočne na pozemkoch v správe ŽSR, p. č. 555, 653, 654/1, 655/1, k. ú. Nedožery a p. č. 

173/3, k. ú. Brezany. Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) a obvodu 

dráhy železničnej trate Veľké Bielice – Nitrianske Pravno, TÚ3012, v žkm 33,428 – 

34,882, pričom v žkm 33,534 a žkm 34,017 dôjde ku križovaniu uvedenej trate. Križovanie 

má byť realizované pretláčaním rúry DN 150 v plánovanej hĺbke 2,0 m pod niveletou 

koľajnice (nepostačujúca). 

 Inžinierske siete v správe ŽSR sa v mieste stavby nenachádzajú. 

 Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky 

a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok: 

 Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 456.4/2019/SŽTS 

zo dňa 23.05.2019. 

 Požadujeme rešpektovať predpis ŽSR TS4, v zmysle ktorého – podzemné vedenia 

križujúce železničnú trať musia byť uložené v chráničke, ktorá sa má zriaďovať 

metódou pretláčania. Krytie chráničky musí byť min. 1,5 m od pláne železničného 

spodku resp. min. 2,1 m od hornej plochy podvalu, pričom sa musí rešpektovať väčšia 

zvislá vzdialenosť z týchto dvoch podmienok a jej ukončenie musí byť min. 3,0 m od 

päty svahu násypu alebo 0,6 m od vnútornej hrany odvodňovacej priekopy, pričo táto 

vzdialenosť nesmie byť menšia ako 6,0 m od osi krajnej koľaje. 

 Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min. 

1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody 

o podmienkach a zaistení  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR 

v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. § 18 v znení neskorších predpisov a vnútorného 
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predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia 

na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu 

ŽSR Z9. 

 Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku 

a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.  

 Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác 

a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava 

s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy. 

 Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, 

ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať 

voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné 

úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR spôsobené realizáciou stavby, budú 

vykonané na náklady stavebníka.   

 Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené 

negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. 

Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu 

jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.). 

 Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv 

na prevádzku dráhy. 

 Odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD zástupcovi ŽSR 

Trnava. 

 Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov. 

 Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza záväzné stanovisko MDV SR, 

Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava, pre povolenie činnosti v obvode dráhy a v OPD.  

Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, č. j.  

2257/2019/31220/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 10.06.2019 t.  z.: 

 Navrhovaná stavba je plánovaná v OPD železničnej trate Prievidza – Nitrianske Pravno, 

TÚ 3012, DÚ 18, v žkm 33,428 – 33,882 s križovaním uvedenej trate v žkm 33,534 

a 34,017. V záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe a účtovnej 

evidencii Správy majetku ŽSR Bratislava. Stavba sa dotkne pozemkov v správe ŽSR parc. 

č. 555, 654/1, 655/1, 653, k. ú. Nedožery, LV č. 564. 

 S umiestnením stavby súhlasíme za splnenia nasledovných pripomienok: 

 Všetky náklady spojené s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na 

majetku ŽSR v priebehu realizácie a užívania stavby zabezpečí investor na svoje 

náklady v plnom rozsahu. 

 Požadujeme dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení OSM Trnava, RPHMTT č. 

3100/9a.03/2257/2019/SM/OSMTT/RPHMTT-Uh zo dňa 17.05.2019, ktoré je 

súčasťou príloh. 

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko/vyjadrenie iných organizačných zložiek ŽSR. 

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, č. j.  

456.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 23.05.2019 t.  z.: 

 Trasa optickej siete bude zasahovať do ochranného pásma železničnej trate Veľké Bielice 

– Nitrianske pravno v km 33,428 – 34 882 vpravo aj vľavo v smere staničenia. Trasa 

optickej siete bude križovať železničnú trať v km 33,534 a 34,017 chráničkami DN 150 

mm. 

 Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

 Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR. 
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 Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov 

dráhovej dopravy na stavbu. 

 Realizáciou stavby v predloženom rozsahu nedôjde k styku s káblovými vedeniami 

a zariadeniami v správe OR Trnava. 

 Minimálne 1 mesiac pred začiatkom realizácie prác je potrebné predložiť na SMSÚ ŽTS 

TO Topoľčany objednávku na výkon dohľadu počas realizácie pretláčania pod koľajou 

ŽSR. 

 Zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom priestore 

ŽSR, musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR 

neprístupného verejnosti. 

 Stavba bude realizovaná aj na pozemkoch v správe ŽSR, preto je potrebné doriešiť 

zmluvný vzťah s OSM Trnava, Bratislavská 6/E, Trnava. 

 Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej 

doby jej prevádzky.  

 Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu 

stavby podľa predloženej PD. 

Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku 

Trnava, č. j.  3100/9a.03/2257/2019/SM/OSMTT/RPHMTT-Uh zo dňa 17.05.2019 t.  z.: 

 Navrhovaná trasa optickej siete je plánovaná v ochrannom pásme dráhy železničnej trate 

ŽST Prievidza – ŽST Nitrianske pravno, TU 3012, DÚ 18, v žkm 33,428 – 33,882 vpravo 

aj vľavo v smere staničenia v minimálnej vzdialenosti 6 m od osi krajnej koľaje 

s križovaním uvedenej trate v žkm 33,534 a v žkm 34,017. Stavba sa dotkne pozemkov vo 

vlastníctve Slovenskej republiky, v správe ŽSR – parciel registra C – KN č. 555 

o celkovej výmere 227 m2 (dĺžka prechodu cez pozemok cca 5,5 m), C – KN č. 654/1 

o celkovej výmere 4 900 m2 (dĺžka prechodu cez pozemok cca 14,5 m), C – KN č. 655/1 

o celkovej výmere 1 407 m2 (dĺžka prechodu cez pozemok cca 9,0 m), C – KN č. 653 

o celkovej výmere 183 m2 (dĺžka prechodu cez pozemok cca 3,0 m) evidované na LV SR 

– ŽSR č. 564 pre k. ú. Nedožery a parcely registra C – KN č. 173/3 o celkovej výmere     

1 133 m2 (dĺžka prechodu cez pozemok cca 27,0 m) evidovanej na LV SR – ŽSR č. 552 

pre k. ú. Brezany. 

 S umiestnením predmetnej stavby investora – podniku s povolením na poskytovanie sietí 

a služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách na hore 

uvedenom pozemku v správe ŽSR z nášho hľadiska súhlasíme za podmienky, že investor 

po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, 

oboznámi vlastníka pozemku (SR – ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena 

a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho 

odbor OÚ. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom 

užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej 

siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného 

pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh 

predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej 

realizácii. 

 Toto stanovisko je čiastkové za regionálne pracovisko hospodárenia s majetkom Trnava 

a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR.   

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky 

a energetiky, Trnava, č. j. 646/2019/289501/SEE/7a.13/Po/238 zo dňa 07.05.2019 t. z.: 

 K uvedenej stavbe nemáme pripomienky, nakoľko priamo v záujmovom území sa 

podzemné vedenia a zariadenia v našej správe nenachádzajú. 

 Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania. 

 Stanovisko SSE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava. 
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Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy 

a údržby, káblová technika Nové Zámky, pracovisko Leopoldov, č. j. 

66/2019/284303/SMSÚ KT/1b.06/Mr zo dňa 09.05.2019 t. z.: 

 Navrhovanou stavbou nedôjde do styku s káblovými vedeniami ani technickými 

objektami káblovej techniky v našej správe. 

 K realizácii nemáme vážnejšie pripomienky. 

 Toto vyjadrenie platí len pre dokumentáciu overenú organizáciou ŽSR a pre rozsah prác 

na nej vyznačených. 

 Prestáva platiť dňa: 09.05.2021. 

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky, Leopoldov, č. j. 390/2019/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 

17.05.2019 t. z.: 

 Realizáciou stavby v predloženom rozsahu nebudú káblové vedenia a zariadenia ŽSR 

OZT dotknuté. 

 Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k PD v predloženom rozsahu pripomienky.  

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy 

a údržby ŽTS TO, Topoľčany, č. j. 55/2019/283104-SMSÚ-ŽTS TO/TO/7a.13 zo dňa 

30.04.2019 t. z.: 

 Predmetom zámeru je realizácia novej zemnej káblovej trasy v dĺžke cca 14 000 m za 

účelom skvalitnenia poskytovaných telekomunikačných a dátových služieb – vybudovanie 

optickej siete Slovak Telekom, a.s., v obci Nedožery-Brezany. Navrhovaná optická sieť 

bude pripojená na existujúcu telekomunikačnú sieť. 

 Predmetná stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy na trati Veľké Bielice – 

Nitrianske Pravno, v úseku železničnej stanice Nitrianske Pravno, TU/DU 3012/18, 

vpravo aj vľavo, križova      ním pod železničnú trať aj v súbehu. 

 Vstup do OPD je v žkm 33,428. 

 Prvé križovanie železničnej trate bude v žkm 33,534, potom pokračuje v súbehu vľavo 

i vpravo. V žkm 33,563 sa nachádza nezabezpečené priecestie a v žkm 33,569 sa 

nachádza masívny most. Tieto stavby nebudú realizáciou novej zemnej káblovej trasy 

dotknuté. 

 Druhé križovanie želeizničnej trate bude v žkm 34,017, potom pokračuje v súbehu vpravo 

po žkm cca 34,100 a vľavo až do žkm cca 34,900 – výstup z OPD. V žkm 33,851 sa 

nachádza nezabezpečené priecestie, ktoré danou realizáciou novej zemnej káblovej trasy 

nebude dotknuté. 

 Vzdialenosti súbehu zemnej káblovej trasy so železničnou v JŽM nie sú vo výkrese 

nakótované ani v sprievodnej správe popísané. 

 Všetky mimo drážne vedenia musia byť uložené v chráničke podľa predpisu S4 a Ž11. 

 Zásady (križovanie pod úrovňou terénu): 

 Križovanie musí byť vzdialené min. 15,0 m od okraja železničného priecestia. 

 Štartovacia a cieľová jama musí byť umiestnená minimálne 6,0 m od osi koľaje 

a minimálne 2,0 m od päty svahu železničného telesa. 

 Chránička musí byť vybudovaná v celej dĺžke križovania, najmenej však do 

vzdialenosti 2,0 m od päty svahu násypu alebo 0,6 m od vonkajšej hrany 

odvodňovacej priekopy. 

 Stavba bude prechádzať pozemkami v správe ŽSR a to Nedožery p. č. 555, p. č. 654/1, p. 

č. 655/1, p. č. 653 – LV 564 a Brezany p. č. 173/3 – LV 552. 

 Nakoľko danou stavbou budú dotknuté parcely v správe ŽSR, je nutné kontaktovať SM, 

OSM TT, Bratislavská 6/E, Trnava, na upravenie vzťahu k pozemku. 

 Zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe, dozerať na 

bezpečnosť osôb, dodržať pravidlá technickej prevádzky železníc, príslušné 
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ustanovenia platných dráhových predpisov a technické normy pre prácu v ochrannom 

pásme. 

 Zhotoviteľ stavby je povinný upraviť po skončení prác terén do pôvodného stavu. 

 S predmetným zámerom súhlasíme a nemáme pripomienky. 

 Toto stanovisko nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/a, 

Trnava. 

4. Ostatné podmienky určené stavebným úradom: 

 Pred zásahom do verejných priestranstiev alebo miestnych komunikácií požiadať obec 

Nedožery-Brezany o vydanie príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných 

priestranstiev a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní. 

 Pri uskutočňovaní  stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce  

a technických  zariadení a  dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, zvlášť  

rešpektovať vyhlášku 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. 

Rešpektovať Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ust. § 48 a nasledujúce 

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 

ako aj 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. 

 Stavebník  zabezpečí  stavenisko  pred  vstupom cudzích  osôb  na  miesta, kde môže  dôjsť 

k ohrozeniu života  alebo zdravia a  jeho  označenie  ako  staveniska s  uvedením  

potrebných údajov  o  stavbe  a  účastníkoch  výstavby.  Podľa ust.  § 46d stavebného 

zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na 

stavbe vedený stavebný denník.   

 Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu existujúcich technických sietí 

nachádzajúcich sa v území, vrátane existujúcich prípojok k susediacim nehnuteľnostiam. 

Pred jej začatím je potrebné zabezpečiť vytýčenie technických sietí v mieste stavby a tieto 

rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem. 

 Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad nad mieru primeranú pomerom 

obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií. 

 V zmysle ust. § 44 ods. 1 stavebného zákona stavbu môže uskutočňovať len právnická 

osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 

predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. 

 V zmysle ust. § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný 

výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný 

účel. 

 Stavebník je povinný v zmysle ust. § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho 

stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 

nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho 

stavebného dohľadu. 

 Rešpektovať ust. § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

(občiansky zákonník), v zmysle ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad 

mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho 

práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku 

alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na 

upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať 

susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými 
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a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá 

vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo 

svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy presahujúce na jeho pozemok.  

 Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom 

záujme: 

 V zmysle ust. § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení zriadiť a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 

vedenia na cudzej nehnuteľnosti. 

 V zmysle ust. 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, 

prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť. 

 V zmysle ust. 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, 

najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť 

a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo 

užívateľ pozemku.     

  V zmysle ust. § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ust. § 66 ods. 1 písm. a) 

cit. zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na 

vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.  

 Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je podľa ust. § 66 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v platnom znení povinný pri výkone práv podľa ust. § 66 

ods. 1 cit. zákona počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo 

porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby  ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí 

výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti 

najmenej 15 dní vopred.  

 V zmysle ust. § 66 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do 

predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 

zodpovedajúcemu predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je 

možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla 

škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú 

náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na 

jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 

jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku 

núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník na výške 

primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do 

šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku 

podľa ust. § 66 ods. 1 obmedzí v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na 

jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na 

jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 

jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď vzniku 

núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti 

na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na 

rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

 Na účely  ust. § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení  verejný záujem sa posudzuje najmä podľa toho, či 
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 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb 

s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. b) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť sa poskytuje alebo má poskytovať na celom území 

Slovenskej republiky. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná 

verejná telefónna služba vrátane plnenia povinností podľa ust. § 41 cit. zákona. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná 

univerzálna služba. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. e) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť je alebo má byť prepojená podľa ust. § 27 cit. 

zákona. 

 V zmysle ust. § 66 ods. 6 písm. f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v platnom znení sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie 

a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej vládou. 

 Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach 

elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje 

stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu. 

      Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania: Námietky voči umiestneniu stavby  

neboli  uplatnené. 

      Toto rozhodnutie platí v zmysle ust. § 40 odst. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti rozhodnutia môže stavebný úrad podľa ust. § 40 ods. 

3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá pred uplynutím lehoty. 

O d ô v o d n e n i e: 

     Navrhovateľ, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 

35763469, podal dňa 28.08.2019 v zastúpení spoločnosťou Profi – NETWORK, s.r.o., 

Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36299448, ktorá splnomocnila Ing. Martina 

Štiffela, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, na tunajšom stavebnom úrade návrh 

na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v dokumentácii pre územné 

rozhodnutie označenej pod názvom „INS_FTTH_PD_NEBR_00_Nedožery-Brezany“, 

umiestnenej v katastrálnom území Nedožery a v katastrálnom území Brezany, na pozemkoch 

líniovej stavby v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej 

Ing. Helenou Horňákovou, autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia 0756*A*2-3, 

v marci 2019 a to podľa výkresov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – polohopisné plány 

KN-C, vyhotovených na podklade katastrálnej mapy.  

     Podľa ust. § 3 ods.2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby 

s veľkým počtom účastníkov konania, územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej 

časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú rozsiahleho územia, údaje podľa ods. 1 písm. 

c) a d) cit. vyhlášky (zoznam všetkých známych účastníkov územného konania, druhy 

a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných 

práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných 

stavieb) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.            

     Opis prebiehajúcich hraníc územia a opis umiestnenia stavby:  
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Líniová stavba umiestňovaná v tomto konaní rieši umiestnenie optickej siete Slovak Telekom, 

a.s., v obci Nedožery-Brezany. Trasa výkopu bude začínať v budove pošty na adrese V. B. 

Nedožerského 48, 972 12 Nedožery-Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 464 

v katastrálnom území Nedožery, kde má Slovak Telekom, a.s., vybudovaný hlavný rozvádzač 

(HR Nedožery-Brezany). Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi 

miestnych komunikácií, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Súčasťou stavby je aj 

vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35 cm (VxŠxH) v sivom plastovom 

prevedení, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými 

skrinkami PODB položia pre primárnu sieť zväzky z mikrotrubičiek 12/8 mm. Od 

novonavrhovaných skriniek PODB sa k jednotlivým domom a bytovým domom položia 

príslušné 7 mm zväzky trubičiek úložné. Od hlavného rozvádzača HR Nedožery-Brezany 

(budova pošty) sa do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne optický minikábel 

s postupným znižovaním dimenzie do viacerých smerov k navrhovaným skrinkám PODB 

(hviezdicový typ, od hlavného rozvádzača HR Nedožery-Brezany je sieť vedená do rôznych 

smerov). Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s., na 

pripojenie niektorých domov. Nové stĺpy sa budovať nebudú. V rámci stavby sa pripojí aj 

BTS PD_NED na pozemku registra C KN parc. č. 2208/195 v katastrálnom území Nedožery. 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy bude 14 000 m. Zoznam dotknutých ulíc: Hviezdoslavova, 

Družby, F. Hečku, Žiarska, Partizánska, M. Rázusa, Družstevná, Kpt. Nálepku, Brezianska, 

Kopaničky, Tajovského, Sládkovičova, Mladých, Komenského, T. Hromadu, Štúrova, 

Budovateľská, Jilemnického, 4. apríla, V. B. Nedožerského. Umiestnením stavby dôjde ku 

križovaniu 1 krát vodohospodársky významného vodného toku Nitra, 3 krát drobného 

vodného toku Breziansky potok, 2 krát drobného vodného toku Rysný potok, 2 krát drobného 

vodného toku BP Rysného potoka a 1 krát drobného vodného toku Necpalský kanál. 

Umiestnením stavby dôjde aj ku križovaniu trasy so štátnymi cestami I/64, III/1799 a III/1802 

a s miestnymi komunikáciami.    

     Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

     Stavebný úrad oznámením zo dňa 17.09.2019 upovedomil účastníkov konania v súlade 

s ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona o začatí územného konania v predmetnej veci 

a na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie na deň 16.10.2019. V oznámení poučil 

účastníkov konania o ich právach a povinnostiach, najmä o lehote, v ktorej môžu k návrhu 

uplatniť námietky a pripomienky, ako aj o tom, že na oneskorené námietky sa neprihliadne 

a to ani v odvolacom konaní v zmysle ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona. Súčasne upozornil, 

že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, 

ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

     Oznámenie o začatí predmetného konania doručil stavebný úrad aj dotknutým orgánom  

v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona s poučením o ich právach a povinnostiach. 

Podľa ust. § 36 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad uplatnil záväzné stanoviská 

dotknutých orgánov zabezpečené pred začatím územného konania.  

     Podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad oznámil účastníkom konania 

verejnou vyhláškou začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 

alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 

účastníkov konania, ako aj územného konania o vyžití územia, o stavebnej uzávere 

a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, ako aj v prípade, že stavebnému úradu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

     Podľa ust. § 4 písm. c) vyhlášky č. 453/2002 Z. z. územné rozhodnutie obsahuje okrem 

všeobecných náležitostí druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na 

ktorých sa predmet územného rozhodnutia umiestňuje; ak ide o prípady uvedené v ust. § 36 

ods. 4 stavebného zákona, postačí opis územia. 

     Podľa ust. § 36 ods. 5 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, 

ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené 
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pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, 

v akej boli ich požiadavky splnené.    

     Stavebný úrad v oznámenom konaní posúdil navrhovateľom podaný návrh a dospel 

k názoru, že návrh obsahuje predpísané náležitosti v potrebnom rozsahu pre jeho posúdenie 

podľa ust. § 3 vyhlášky č. 453/2002 Z. z.. V oznámenom konaní a ani na ústnom pojednávaní 

neboli predložené stavebnému úradu námietky voči umiestneniu stavby.  

     Stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny 

poriadok) t. z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním 

rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. Správny orgán je povinný 

postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými 

osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 

obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.   

     Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie obsahuje odôvodnenie projektanta, že 

návrh na vydanie územného rozhodnutia je telekomunikačnou líniovou stavbou vo verejnom 

záujme, nakoľko bude zabezpečovať digitálny vysokorýchlostný prenos dát, čím dôjde k 

skvalitneniu technického vybavenia územia pre uspokojenie verejných potrieb.  

     V zmysle ust. § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

podnik môže v nevyhnutnom  rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a 

prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v 

súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu 

nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a 

okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po 

predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. V zmysle ust. § 66 ods. 2 

citovaného zákona povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú 

vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. 

      Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik (operátor) v súlade 

s ust. § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z.. 

      Navrhovateľ ako poskytovateľ siete alebo služby preukázal v zmysle ust. § 139 ods. 1 

písm. c) stavebného zákona k dotknutým pozemkom iné právo vyplývajúce z iných právnych 

predpisov.         

      Svoje stanoviská k predmetnému návrhu oznámili dotknuté orgány, vlastníci resp. 

správcovia technických sietí a účastníci konania. Ich stanoviská boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

      Podľa ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť 

rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutia o využití 

územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční 

vyvesením  rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

      Stavebný úrad v územnom konaní posúdil navrhovateľom podaný návrh podľa ust. § 37 

ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie  stavby zodpovedá hľadiskám  

starostlivosti  o životné  prostredie,  potrebám  požadovaných opatrení v území a ich 

dôsledkov a uvedený návrh nie je v rozpore s Územným plánom obce Nedožery-Brezany 

schváleným OZ v Nedožeroch-Brezanoch prijatým uznesením OZ č. 7/2012 zo dňa 

29.02.2012, pričom záväzná časť je prijatá ako VZN obce Nedožery-Brezany č. 1/2012 zo 

dňa 25.04.2012. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako 

príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

konštatoval listom č. j. OU-PD-OSZP-2019/009117-002 zo dňa 25.03.2019, že predmetná 

navrhovaná činnosť nie je činnosťou uvedenou v ust. § 18 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o posudzovaní), a preto nie je predmetom 

posudzovania navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ani predmetom zisťovacieho konania 

o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa zákona o posudzovaní. 

     Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje  všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, 

podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce a technických  zariadení, dopravné 

podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a 

povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod. 

     Navrhovateľ zaplatil správny poplatok vo výške 100,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov do pokladnice obce Nedožery-Brezany.  

    P o u č e n i e : 

     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa ust. § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo 

dňa jeho doručenia na  Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade t. z. na 

obci Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany.    

     Toto rozhodnutie je  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

    

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                       starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Príloha: 

 - umiestnenie stavby zakreslené v situačných výkresoch  podľa mapy katastra nehnuteľností 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručí: 

1. navrhovateľ  

2. Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/15, 018 41 Dubnica nad Váhom 

3. Profi – NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín  

4. ostatným účastníkom  konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

5. do spisu 

 

Doručenie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou pre účastníkov konania 

uvedených v rozdeľovníku pod č. 12 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením 

rozhodnutia o umiestnení stavby na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj 

iným spôsobom v mieste obvyklým. 
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