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M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á 

Číslo: Vybavuje/linka: Nemšová 

OV/582/2021-4/HOZ–8545 PhDr. Zuzana Holubková / 032 6509611 01.12.2021 

    Ing. Lenka Blašková 

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 

 
Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518, zastúpený vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym, 

Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosťou MČ – Projekty s.r.o., 

Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745, poverenou osobou Karolom Valachom, 

požiadal dňa 19.09.2019 a žiadosť doplnil dňa 01.12.2021 Mesto Nemšová o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu:  

 

„TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“, súbor/objekt: 
SO 01 – VN káblové vedenie 

SO 02 – NN káblová prípojka 

PS 01 – Transformačná stanica EH6 

PS 02 – Spínacia stanica EH8- Box 

SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia a TS 

 

Na jej umiestnenie bolo Mestom Nemšová vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 

20.06.2019, pod číslom OV/531/2019-1/VK-1509/19. 

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. 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 spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

prerokovalo žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní 

s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a  r o z h o d o l   t a k t o :   

Energetickú stavbu: „TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“, súbor/objekt SO 01 – 

VN káblové vedenie, SO 02 – NN káblová prípojka, PS 01 – Transformačná stanica EH6, 

PS 02 – Spínacia stanica EH8 - Box, SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia a TS 

stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518, zastúpená vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym, Krátka 

2152/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosťou MČ – Projekty s. r. o., Chrenovská 

32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745, poverenou osobou Karolom Valachom umiestnenú na 

pozemkoch v meste Nemšová, v k. ú. Ľuborča, C KN parcela číslo: 2247, 2243, 2244, 2242, 

2241, 2230, 2229/1, 2313, 2314, 2222, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2221, 2315, 2316, 2317, 

2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 

2229/2, 2190, 2182, 2181, 2179, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2172, 2170, 2168, 2166/1, 

2165, 2162, 2163, 2159, 2189, 2158, 2157, 2125, 2126/3, 2126/1, 2134, 2135, 2136, 2137, 

2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 
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2153, 2154, 2155, 2156 podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov a § 10 vyhlášky číslo 453/2000 Z.z. 

 

 

p o v o ľ u j e. 
 

 

I. Popis stavby (stavba pozostáva): 

Predmetom stavby je zakabelizovanie časti VN vzdušnej prípojky č. 282 v úseku od 

existujúceho mrežového stožiara č.46 pri ÚO č.98/282 v k.ú. Ľuborča (lokalita pri Hájenke) po 

vymenený bet. podperný bod č. 10 v k.ú. Ľuborča (v smere na Trenčiansku Závadu). Súčasne 

sa zdemontuje existujúca mrežová TS 0040-203 a nahradí sa kioskovou TS EH6 s trafom 

1x50kVA, ktorá sa osadí na parc. č. 2247. Z novej TS EH6 sa napojí NN káblom nová skriňa 

SR, ktorá bude slúžiť pre napojenie nového RE dom - Hájenka (hájovňa) a a existujúceho RE 

pre T-Com. Na parc. č. 2165 sa osadí spínacia stanica EH8 -BOX s vn rozvádzačom, do ktorej 

sa zaslučkuje nové VN káblové vedenie a nová naspojkovaná VN káblová prípojka smerujúca 

k existujúcej TS 0040-212. 

SO 01 – VN káblové vedenie: 

Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie časti VN vzdušného vedenia č. 282. 

Existujúci mrežový stožiar č. 46 na parcele číslo 2247 sa ponechá. Na existujúcom mrežovom 

stožiari sa urobí prechod cez obmedzovače prepätia VN do VN káblového vedenia. Od 

mrežového stožiara sa vybuduje pri ochrannom pásme existujúceho 22 kV vzdušného vedenia 

určeného na zrušenie nové VN káblové vedenie NA2XS2Y 3x(1x240) mm2, ktoré pokračuje 

v zemi popri existujúcom 22 kV vzdušnom vedení určenom na zdemontovanie. Na parcele číslo 

2247 sa nové VN káblové vedenie zaslučkuje do VN rozvádzača novej kioskovej 

transformačnej stanice EH6 Haramia a pokračuje ďalej popri prístupovej asfaltovej ceste do 

Antonstálskej doliny. Prístupovú asfaltovú cestu bude VN kábel aj 2x križovať riadeným 

podtlakom v chráničke. Na parcele číslo 2165 sa nové VN káblové vedenie zaslučkuje do novej 

kioskovej spínacej stanice EH8-Box. Zo spínacej stanice EH8-Box pokračuje v trase popri 22 

kV vzdušnom vedení určenom na demontáž. Na parcele číslo 2189 prekrižuje potok Ľuborča 

podtláčaním v chráničke. Ďalej VN káblové vedenie pokračuje až po vymenený betónový 

podperný bod Db č. 10 (2x10,5/15). Na vymenenom podpernom bode Db č. 10 (2x10,5/15) sa 

namontuje úsekový vypínač Fla 15/6400, cez ktorý sa urobí prechod VN káblového vedenia na 

existujúce VN vzdušné vedenie linky č. 282. 

Súčasne sa na parcele číslo 2159 naspojkuje aj existujúca VN káblová prípojka napájajúca 

existujúcu TS 0040-212 na nový VN kábel NA2XS2Y 3x(1x95) mm2 a zaústi sa do VN 

rozvádzača novej kioskovej spínacej stanice EH8-Box, v ktorej sa nanovo napojí. 

VN káblové vedenie sa uloží do káblovej ryhy 50 x 120 cm, na pieskové lôžko, zakryté bude 

plastovými platňami a pri zasypávaní ryhy sa 40 cm pod povrchom uloží výstražná fólia. Pri 

križovaní káblov s inými sieťami a cestou bude VN kábel uložený v káblovej ryhe 65 x 130 cm 

a chránený v chráničke FXKV Ø200.  

Dĺžka trasy VN káblového vedenia káblom NA2XS2Y 3x(1x240)mm2 je 3050 m. V celej trase 

VN kábla sa pripoloží aj rúra HDPE integral ø 40 v dĺžke 3050 m. 

Dĺžka trasy VN káblovej prípojky od spínacej stanice EH8-Box po VN spojku na existujúci VN 

kábel smer TS 0040-212 káblom NA2XS2Y 3x(1x95) mm2 je 100 m. 

Navrhované VN káblové vedenie typu NA2XS2Y je konštrukčne zabezpečené medeným 

tienením pre zabránenie rušenia (interferencia). 
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SO 02 – NN káblová prípojka: 

Z novej kioskovej transformačnej stanice EH6 Haramia sa z NN rozvádzača vyvedie do zeme 

nové NN káblové vedenie NAYY-J 4x95 mm2, ktoré sa zaústi do navrhovanej rozpojovacej 

a istiacej skrine SR1/3 Hasma, ktorá sa osadí v blízkosti TS na parcelu číslo 2247 a bude slúžiť 

pre napojenie nového RE dom - Hájenka (hájovňa) a existujúceho RE pre T-Com.  

NN káblové vedenie sa uloží do káblovej ryhy 50 x 80 cm, zakryje plastovými platňami 

a zasype zhutnenou zeminou. Pri zasypávaní ryhy sa 30 cm pod povrchom uloží v káblovej 

ryhe výstražná fólia. Dĺžka NN káblovej prípojky z TS EH6 do skrine SR1/3 je 10 m. 

PS 01 – Transformačná stanica EH6:  

Nová kiosková transformačná stanica EH6 o rozmeroch 3200 x 2710 x 2600 mm so zapustením 

670 mm do zeme bude umiestnená na pozemku parcela číslo 2247. 

Je monoliticky odliata zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice (vaňa) 

preberá funkciu základov. V spodnej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble.  

Strecha je odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom do jednej strany. Na 

krytinu strechy sa použije bitúmenový šindel. V úrovni vonkajšieho terénu sa osadí odkvapový 

chodník.  

TS EH6 má technické osvedčenie vydané Technickým a skúšobným ústavom stavebným 

Bratislava. Montáž sa vykonáva podľa technologických postupov výrobcu. Inštaluje sa 

pomocou žeriavu na pripravený základ – zhutnené štrkové lôžko s betónovou doskou min. 

hrúbky 100 mm. Bleskozvodná sústava pre triedu LPS III pozostáva z 1 tyčového lapača výšky 

min. 1 m, 2 zvodov a zo spoločného uzemnenia trafostanice. Trafostanica je VTZ skupiny A 

podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z.z. Napojenie transformačnej stanice bude novým 22 kV 

káblovým vedením z exist. VN vzdušného vedenia č.282 od mrežového stožiara. 

V rámci objektu transformačnej stanice bude vybudovaná spoločná, vonkajšia uzemňovacia 

sieť, na ktorú treba pripojiť všetky uzemnenia stanice vrátane uzemnenia bleskozvodu. 

Uzemňovacia sieť musí spĺňať podmienky pre všetky druhy ochrán. 

PS 02 – Spínacia stanica EH8- Box:  

Betónová bloková spínacia stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku, s pôdorysnými 

rozmermi 1900 x 1450 mm, nad terénom 1,99 m bude umiestnená na pozemku parcela číslo 

2165. V spínacej stanici bude osadený VN rozvádzač Schneider Electric FBX-C/24-16/C-C-C. 

Do VN rozvádzača sa zaslučkuje nové VN káblové vedenie NA2XS2Y 3x(1x240) mm2 – linka 

č. 282 a vyvedie sa z neho nová VN káblová prípojka NA2XS2Y 3x(1x95) mm2 pre napojenie 

existujúcej transformačnej stanice TS 0040-212. Je monoliticky odliata zo železobetónu 

vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice (vaňa) preberá funkciu základov. V spodnej časti 

TS sa nachádzajú otvory pre prívodové a vývodové VN káble. Strecha je odliata zo 

železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom do oboch strán. Na krytinu strechy sa použije 

kanadský šindel alebo Bramac. Má technické osvedčenie vydané Technickým a skúšobným 

ústavom stavebným Bratislava. Bleskozvodná sústava pozostáva z 1 tyčového lapača výšky 

min. 1 m, 2 zvodov a zo spoločného uzemnenia trafostanice. Trafostanica je VTZ skupiny A 

podľa vyhlášky číslo 508/2009 Z.z. 

V spínacej stanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim 

pásom FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní, oceľové konštrukcie a ochranné 

vodiče, ako aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia 

a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skušobné svorky - SZ1, SZ2, 

vybavené mosadznými skrutkami. Vonkajšie uzemnenie, spoločne pre bleskozvod aj 

technológiu TS, je riešené pásom FeZn 30x4 pásovým zemničom . Z tohto pásu je vytvorená 

uzemňovacia sústava okolo ( uzatvorený okruh ) bunky TS s rôznou hľbkou uloženia pre 

vytvorenie ekvipotenciálneho prahu. 

 



Strana 4 z 26 Stavebného povolenia Mesta Nemšová zo dňa 01.12.2021 číslo OV/582/2021-4/HOZ - 8545 

 

 

SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia a TS: 

Existujúca časť 22 kV vzdušného vedenia č. 282 s vodičmi AlFe 3x70mm2 sa zdemontuje 

v trase od existujúceho mrežového stožiara číslo 46 na parcele číslo 2247 (ten sa ponechá ako 

existujúci) v celej trase až po existujúci betónový podperný bod Db č. 10 na parcele číslo 2156 

(smer Trenčianska Závada). Súčasne sa zdemontuje od existujúceho mrežového stožiara č. 46 

aj existujúca 22 kV vzdušná prípojka k existujúcej TS 0040-203.  

Zdemontuje sa kompletne celá stožiarová TS 0040-203 pri Hájenke (hájovni). Celková dĺžka 

trasy demontáže časti VN vzdušného vedenia 3x70 AlFe je 2930 m. Celková dĺžka trasy 

demontáže časti VN vzdušnej prípojky 3x35 AlFe k TS je 85 m. Demontované VN vzdušné 

vedenie bude nahradené novým VN káblovým vedením popísaným v stavebnom objekte 

SO 01. Zdemontujú sa betónové podperné body, mrežové stožiare, konzoly, izolátory, holé 

laná. 

 

II. Technické údaje stavby:  

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné 

zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: Stavba bude umiestnená v súlade 

s podmienkami uvedenými v Rozhodnutí o umiestnení stavby číslo: OV/531/2019-1/VK-

1509/19 zo dňa 20.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.2019 pozostávajúcej 

z (zo) „TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“, súbor/objekt SO 01 – VN káblové 

vedenie, SO 02 – NN káblová prípojka, PS 01 – Transformačná stanica EH6, PS 02 – 

Spínacia stanica EH8- Box, SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia a TS. 

2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracoval:  

Vladimír Huljak, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie číslo 014/ZSD/2015/Z, 

evidenčné číslo 5061*T*A2. 

 

III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať 

zákon číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z pohľadu bezpečnosti 

technických zariadení a vyhlášku číslo 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 a dodržať 

ustanovenia § 43i stavebného zákona o zriadení, označení a zabezpečení staveniska a § 46d 

stavebného zákona o povinnosti viesť stavebný denník. 

2. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47, § 48 a § 53 stavebného 

zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb v nadväznosti na vyhlášku číslo 

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. 

3. Celkový náklad stavby: 258 000 €. 

4. Stavba bude začatá: do 2 rokov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 

5. Stavba bude ukončená: do 3 rokov od začatia stavebných prác. 

6. Technický dozor: bude určený investorom - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 

816 47 Bratislava (spôsobilý na výkon technického dozoru v súlade s ustanovením § 46b 

stavebného zákona). 

7. Stavebník je povinný: 

− Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

− Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca 

stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného 
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dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do 

jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, bezodkladne ohlásiť 

stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie 

osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.  

− Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i 

stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

− Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a v zmysle vyhl. MŽP SR 

č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu.  

− Viesť stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca technický dozor. 

V denníku, resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.  

− Dodržať zákon číslo 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov na zabezpečenie 

čistoty ciest a verejných priestranstiev pri stavebných prácach. 

− Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám 

a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. 

− Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby realizovať tak, aby bol 

minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany 

životného prostredia. 

− Stavba bude realizovaná po predchádzajúcom vytýčení inžinierskych sietí 

v záujmovom území, vrátane rešpektovania ich ochranných pásiem a vykonania 

účinných opatrení na ich ochranu pred poškodením a to podľa predpísaných 

montážnych a technologických postupov a za dodržania príslušných bezpečnostných 

a prevádzkových predpisov a noriem. 

8. Podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona je potrebné dodržať podmienky, vyjadrenia 

a stanoviská vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 

a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 

8.1 Mesto Nemšová, číslo OV/366/2018/881/DL, zo dňa 16.04.2018 

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona 

č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len stavebný zákon) a čl. 1. § 5 písm. a) bod l zák. 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 spojení s § 27 ods. l zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov súhlasí s projektovou dokumentáciou.  

Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad súhlasí, nakoľko navrhované 

riešenie je v súlade s rozvojovým plánom Mesta Nemšová, na pozemkoch navrhovaných 

pod stavbou, už je umiestnené existujúce vzdušné vedenie, ktoré bude nahradené 

navrhovaným zemným vedením. Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v extraviláne 

mesta. Stavebný úrad bude povolovať predmetnú stavbu zvlášť v územnom a stavebnom 

konaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 

8.2 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, číslo OU-TN-PLO1-

2020/011393-002, zo dňa 03.03.2020 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO"), ako príslušný 

správny orgán štátnej správy podľa § 23 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") preskúmal žiadosť žiadateľa o vydanie 



Strana 6 z 26 Stavebného povolenia Mesta Nemšová zo dňa 01.12.2021 číslo OV/582/2021-4/HOZ - 8545 

 

 

stanoviska podľa §17 ods. 2 a 3 zákona k pripravovanému zámeru pre stavbu. Predmetná 

stavba je navrhnutá na poľnohospodárskom pozemku v katastrálnom území Ľuborča 

nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 v nasledovnom rozsahu: 

parcela podľa C KN: 2165, druh pozemku: trvalý trávny porast, navrhovaný záber 

poľnohospodárskej pôdy: 17 m2.  

Vlastníci Ing. Juraj Čapek a Ing. Lenka Čapková, obaja trvale bytom Ľuborča 2184, 914 

41 Nemšová pozemku parc. č. 2165 v k.ú. Ľuborča, súhlasia so zriadením odplatného 

vecného bremena, ktorého predmetom bude osadenie kioskovej transformačnejstanice na 

vyššie uvedenom pozemku podl'a priloženej situácie č. 2. A zároveň súhlasia so zriadením 

odplatného vecného bremena, ktorého predmetom bude umiestnenie distribučných 

elektroenergetických rozvodov VN a NN káble vyvedených z transformačnej stanice na 

vyššie uvedenom pozemku podľa priloženej situácie č. 6. Neoddeliteľnou podmienkou ich 

súhlasu je demontáž jestvujúceho VN vzdušného vedenia, stĺpov a taktiež základov týchto 

stĺpov a uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, tak aby sa dali využívať na 

poľnohospodársku činnost'. 

OU-TN-PLO súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za 

dodržania týchto podmienok: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov 

a porastom samonáletu drevín. 

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením 

a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy. 

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

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu pozemku - trvalý 

trávny porast na ostatnú prípadne zastavanú plochu po predložení porealizačného 

geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, 

ak nie, kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná 

Okresný úrad Trenčín, katastrálny odbor. 

4. V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 

zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok. 

8.3 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, číslo OU-TN-PLO2-

2020/009749-011, zo dňa 02.07.2020 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 60 odsek 1 písm. b) zák.č.326/2005 Z.z. 

o lesoch v nesk. znení (ďalej len „zákon o lesoch“) a podľa§ 41 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v nesk. znení (ďalej len „zákon o správnom konaní“) o trvalé a dočasné 

vyňatie lesných pozemkoch v k.ú. Ľuborča z plnenia funkcií lesov rozhodol takto: 

I. Podľa § 5 odsek 1, § 7 odsek písm. a) a § 8 zákona o lesoch trvalo vyníma z plnenia 

funkcií lesov p. CKN č. 2247/2 o výmere 27 m2 v k.ú. Ľuborča pre PS 01 Transformačnú 

stanicu EH6 stavby „TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“. Pozemok p. CKN 

č. 2247/2 v k.ú. Ľuborča bol odčlenený geometrickým plánom č. 34125361-122/2020, 

vyhot. GEOplán Trenčín, s.r.o., IČO 34125361, overený Okresným úradom Trenčín, 

katastrálnym odborom dňa 27.04.2020 pod číslom 555/20. Pozemok je vedený na liste 

vlastníctva č. 2420 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe LESY Slovenskej 

republiky, š.p. Banská Bystrica. Pozemok je zriadený v platnom Programe starostlivosti 

o lesy pre roky 2011-2020 pre lesný celok Ľuborča ako lesný pozemok bez lesných 

porastov v ochrannom pásme vonkajšieho elektrovodu vedený v Plochovej tabuľke ako 

súčasti Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ľuborča pre roky 2011-2020 pod 

číslom El. 
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II. Podľa § 5 odsek 1, § 7 odsek 1 písm. b) a§ 8 zákona o lesoch dočasne na dobu 5 (slovom 

„päť“) rokov vyníma z plnenia funkcií lesov časti lesných pozemkov v k.ú. Ľuborča: 

p. CKN č. 2157 o výmere 175 m2, p. CKN č. 2230 o výmere 255 m2, p. CKN č. 2247 

o výmere 465 m2, p. CKN č. 2313 o výmere 1555 m2, p. CKN č. 2314 o výmere 510 m2, 

Spolu: 2 960 m2 pre stavebné objekty SO 01 VN káblové vedenie, SO 02 NN káblová 

prípojka stavby ako súčasti stavby „TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“ a časti 

lesných pozemkov v k.ú. Ľuborča p. CKN č. 2222 o výmere 520 m2, p.CK č. 2230 

o výmere 5 931 m2, p. CKN č. 2240 o výmere 14 m2, p. CKN č. 2247 výmere 2 295 m2, 

p. CKN č. 2314 o výmere 214 m2, Spolu: 8 917 m2 pre SO 03 Demontáž VN vzdušného 

vedenia a TS ako súčasti stavby „TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“. 

Lesné pozemky sú zriadené v Programe starostlivosti o lesy pre roky 2011 - 2020 v lesnom 

celku I:uborča a vedené v Plochovej tabuľke ako súčasti Programu starostlivosti o lesy pre 

lesný celok I:uborča pre roky 2011-2020 ako plocha bez lesných porastov - ochranné 

pásma elektrovodu pod číslom El, ďalej ako plocha lesného skladu pod číslom SK 39 a ako 

súčasť lesných porastov č. 214 1. porastová skupina, 191 2. porastová skupina. 

III. Investor stavby Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO 36361518,je po skončení stavebných prác povinný v lehote dočasného vyňatia 

vykonať na dotknutých lesných pozemkoch uvedených v bode II. výroku tohto rozhodnutia 

technickú a biologickú rekultiváciu lesných pozemkov podľa Projektu technickej 

a biologickej rekultivácie lesných pozemkov vypracovaný Ing. Ivanom Gregušom - LH 

Projekt pod číslom projektu 02/2020 z januára 2020 a podľa Projektu spätnej rekultivácie 

lesného pozemku, vypracovaný Ing. Ivanom Gregušom - LH Projekt, pod číslom projektu 

20/2020 z mája 2020. 

IV. Investor stavby Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO 36361518, je podľa § 9 odsek 1 zákona o lesoch povinný nahradiť stratu 

mimoprodukčných funkcií lesa (ďalej len „odvod“) za trvalé vyňatie lesných pozemkov 

z plnenia funkcií lesov podľa bodu I. vo výške 34,06 eur (slovom „tridsaťštyri eur a šesť 

centov“) a za dočasné vyňatie lesných pozemkov podľa bodu II. z plnenia funkcií lesov vo 

výške 763,07 eur (slovom „sedemsto šesťdesiattri eur a sedem centov“), spolu 797,13 eur 

(slovom „sedemsto deväťdesiatsedem eur a trinásť centov“) do štátneho rozpočtu na účet 

Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, vedený v Štátnej pokladnici 

v lehote do 30 dní (slovom: tridsať) odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

V. Podľa § 9 odsek 10 zákona o lesoch, ak nebude odvod zaplatený v tridsaťdňovej lehote, 

je investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava povinný 

zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc 

dňom nasledujúcim po dni splatnosti, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným 

prevodom na účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 

Bratislava. Za deň úhrady odvodu sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na 

účet prijímateľa odvodu. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu. 

VI. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO 36 361 518 (ďalej aj „investor stavby“) je povinný zaslať Okresnému úradu Trenčín, 

pozemkový a lesný odbor doklad preukazujúci uhradenie odvodu do 15 dní od jeho 

uhradenia. 

VII. S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu 

mimoprodukčných funkcií lesa. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku 

vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov, s jeho odlesňovaním sa nesmie začať 

pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.  

VIII. Toto rozhodnutie zároveň slúži ako podklad pre vykonanie mimoriadnej ťažby podľa 

§ 22 odsek 2 písm. b) zákona o lesoch na nevyhnutne potrebnej ploche trvalého 
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a dočasného vyňatia lesných pozemkov uvedených v bode I. a II. výroku tohto rozhodnutia. 

Výšku a dôvod mimoriadnej ťažby vyznačí odborný lesný hospodár v lesnej hospodárskej 

evidencii. 

IX. Povinnosti obhospodarovateľa lesa, ktorý po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia zabezpečí povinnosti podľa § 4b ods. 2 písm. a) zákona o lesoch do začatia 

odlesňovania vyňatého pozemku alebo do straty platnosti tohto rozhodnutia, bude 

vykonávať obhospodarovateľ lesa Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov 

Ľuborča, pozemkové spoločenstvo, Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová a obhospodarovateľ 

lesa LESY Slovenskej republiky, š.p. odštepný závod Trenčín, Hodžova 38, 911 50 

Trenčín. Na plnenie týchto povinností sa primerane vzťahujú § 24, § 28 a 36 zákona 

o lesoch. 

X. Práce pri výstavbe musia byť vykonané mimo obdobia intenzívnych prác v lese a mimo 

obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, 

rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Pri realizácii 

stavby nebudú poškodzované okolité lesné pozemky a porasty. 

XI. Investor stavby požiada Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor o vydanie 

rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch v ochranných 

pásmach stavby ,,TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“ (ďalej aj „stavba“) na 

dobu životnosti stavby po zameraní skutočného vyhotovenia stavby pred vydaním 

kolaudačného povolenia. 

XII. Rozhodnutie o dočasnom vyňatí stráca platnosť uplynutím doby, na ktorú bolo 

vydané. Čas platnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí lesného pozemku môže orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva predĺžiť na základe žiadosti podanej pred uplynutím doby, na 

ktorú sa dočasné vyňatie lesného pozemku povoľuje. Doba dočasného vyňatia lesného 

pozemku ani po predĺžení nesmie presiahnuť dvadsať rokov. 

XIII. Investor stavby uloží podzemné VN káblové vedenie na hranici pozemkov p. CKN 

č 2157 a p. CKN č. 2126/1, 2126/3 v k.ú. Ľuborča pod existujúcou lesnou cestou do 

chráničky a oznámi písomne Spoločenstvu bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, 

pozemkové spoločenstvo, Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová deň vykonania zápisu 

vecného bremena prislúchajúceho k stavbe na pozemku p. CKN č. 2157 v k.ú. Ľuborča do 

katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa vykonania zápisu za účelom uplatnenia si náhrady 

za obmedzenie vlastníckych práv. 

XIV. Údaje o skutočnom umiestnení stavby podzemného elektrického vedenia poskytne 

investor obhospodarovateľom lesa LESY SR, š.p. OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 

Trenčín a Spoločenstvu bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové 

spoločenstvo, Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová. 

8.4 Lesy SR, š.p., odštepný závod Trenčín, číslo 53521/2018-104, zo dňa 20.12.2018: 

Lesy SR š.p., Odštepný závod Trenčín ako správca a obhospodarovateľ lesných pozemkov 

vo vlastníctve Slovenskej republiky parcela KNC č. 2230, 2247, 2313, 2314 a ostatnej 

plochy parcela KNC č. 2243 v k.ú. Ľuborča nemá námietky za splnenia podmienok: 

- Demontáž existujúceho VN nadzemného vedenia bude realizovaná podľa projektovej 

dokumentácie na častí parciel KNC č. 2247, 2243 a 2230 s označením E1- elektrovod 

podľa platného programu starostlivosti o lesy pre LHC Ľuborča. Nakoľko táto stavba 

je umiestnená na lesných pozemkoch investor a zároveň vlastník stavby doloží pred 

vydaním stavebného povolenia pôvodné rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, alebo o obmedzení 

ich využívania vydané podľa zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve, 

alebo zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v ktorom bude okrem iného uvedený spôsob 

s termínom opätovného zalesnenia pozemku, prípadne zabezpečenia založených 

lesných porastov, ak sa po skončení použitia na iné ciele pozemok vráti lesnému 
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pôdnemu fondu. Odstránenie existujúcej stavby musí byť realizované v súčinnosti 

a pod dohľadom príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.  

- Nakoľko stavbou, demontážou ako aj novým podzemným káblovým vedením, budú 

využívané lesné pozemky je potrebné pred vydaním stavebného povolenia zabezpečiť 

rozhodnutie o dočasnom prípadne trvalom vyňatí pozemkov z plnenia funkcií lesov 

a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavby rozhodnutie o obmedzení využívania 

lesných pozemkov na dobu existencie, alebo životnosti stavby. Investor správcovi 

lesných pozemkov predloží znalecký posudok na stanovenie výšky náhrady za 

obmedzenie vlastníckych práv zvlášť pre dočasné vyňatie a zvlášť pre obmedzenie 

využívania. 

- V plnom rozsahu žiadame rešpektovať podmienky Záväzného stanoviska č. OU-TN-

PLO-2018/012265-003 z 30.04.2018 Okresného úradu Trenčín, Pozemkový a lesný 

odbor.  

- Zemný kábel VN vedený po lesných pozemkoch bude uložený v min hĺbke 1,2 m 

a v minimálnej vzdialenosti 4 m od hrany existujúceho asfaltového koberca a pri 

križovaní lesných ciest prípadne potoka bude umiestený v predpísanej chráničke 

v hĺbke 1,3 m. 

- Po uložení zemného kábla, ešte pred zasypaním výkopovej ryhy, bude trasa vedenia 

zameraná geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena s vyznačením 

ochranného pásma vedenia s vyčíslením plochy záberu z jednotlivých parciel KN 

(vedenie + ochranné pásmo). Po zasypaní výkopu bude trasa kábla viditeľne vytýčená 

a označená povrchovým značením primeraným spôsobu obhospodarovania susedných 

lesných pozemkov. 

- Majetkoprávne usporiadanie dočasne vyňatých lesných pozemkov v rámci stavebného 

konania bude realizované formou nájomnej zmluvy a po právoplatnosti kolaudácie 

dohodou o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena. Terénne práce nesmú 

začať skôr ako bude uzatvorená nájomná zmluva! 

- V rámci vykonávania demontážnych prác existujúceho vedenia, výkopových prác 

a uloženia nového káblového vedenia nebudú poškodzované okolité lesné pozemky 

a nehnuteľnosti a tiež v minimálnej možnej miere bude obmedzovaná naša hospodárska 

výrobná činnosť. Taktiež nebudú na pozemkoch zriaďované žiadne skládky odpadov 

a stavebného materiálu. Demontovaný materiál nadzemného vedenia ako aj betónové 

pätky stožiarov, alebo stĺpov budú z pozemkov odstránené najneskôr do doby 

skončenia dočasného vyňatia. 

- Výkopové práce realizované strojovo je potrebné zabezpečiť tak, aby nedošlo 

k nadmernému zosuvu pôdy a samovoľnému pádu stromov a aby nedošlo k poškodeniu 

okolitých lesných porastov a k ich znečisteniu prípadne zamoreniu ropnými látkami. 

- Prípadne odstránenie krov, alebo lesných drevín v trase vedenia je možné realizovať až 

po odsúhlasení vedúcim Lesnej správy Nemšová. 

- Prípadný vzniknutý havarijný stav alebo poškodenie majetku bude bezodkladne 

odstránené na náklady investora stavby. 

- Začiatok a harmonogram všetkých terénnych prác a pohyb pracovných mechanizmov 

stavby bude v dostatočnom predstihu oznámený v sídle Lesnej správy Nemšová 

(Závadska 38, 914 41 Nemšová., vedúca LS +421918 333947). 

8.5 Lesy SR, š.p., odštepný závod Trenčín, číslo 36801/2020, zo dňa 23.11.2020: 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Trenčín ako správca drobného vodného 

toku (ďalej „DVT“) Ľuborčiansky potok - vodná plocha parcela C KN č. 2189 k.ú. Ľuborča 

(LV č. 291, vlastník Slovenská republika v správe LESY SR š.p.) sa vyjadrujú k PD stavby 

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia bude križovať DVT Ľuborčiansky potok 

podtláčaním v chráničke v hĺbke minimálne 130cm pod dnom vodného toku. Veľkosť 
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zabratej plochy pozemku vodná plocha je 100m2 (dĺžka kábla je 25m, ochranné pásmo 1m 

z jednej strany a 3m z druhej strany kábla). K výmere 100m2 bude uzatvorená nájomná 

zmluva so správcom vodného toku a pozemku vodná plocha v mieste križovania. 

LESY SR, š.p. OZ Trenčín súhlasia s realizáciou stavby za nasledujúcich podmienok: 

1. Stavebník je povinný dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu plynulosti 

odtoku vody a ohrozeniu susedných nehnuteľností zaplavením. 

2. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd škodlivé látky a neohrozili 

akosť a zdravotnú nezávadnosť vody. 

3. Správca toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom a stavebník 

berie túto skutočnosť na vedomie. 

4. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku. 

5. Požadovaná minimálna hĺbka podtláčania a uloženia káblového vedenia v chráničke je 

minimálne 130cm pod korytom vodného toku a je potrebné zabezpečiť káblové vedenie 

proti poškodeniu pri čistení vodného toku správcom DVT a označiť viditeľne na brehu 

vodného toku miesto uloženia. 

6. Pre stavebné povolenie bude uzatvorená nájomná zmluva so správcom vodného toku 

a pozemku vodná plocha v mieste križovania k výmere 100m2. 

7. Stavebník sa zaväzuje, že pri kolaudačnom konaní dodá projektovú dokumentáciu so 

skutočným porealizačným zameraním križovania vodného toku s ochranným pásmom 

k spísaniu zmluvy o zriadení vecného bremena. 

8.6 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, číslo: KPUTN-2019/26842-2/103174/NIP zo 

dňa 13.12.2019:  

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na zákalde žiadosti investora pre 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona 

vydáva nasledujúce záväzné stanovisko: 

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť písomne 

najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu 

zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je na internetovej 

adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie. 

2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný 

zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí 

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín 

priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 

najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny 

až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť 

a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 

podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález 

vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému 

úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom 

archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje 

informácie o lokalizácií nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní 

a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
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8.7 Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, číslo OU-TN-OKR1-

2018/004271-46, zo dňa 19.03.2018: 

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 písm. g) 

a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín vydáva záväzné stanovisko 

k predloženej dokumentácii pre potreby územného rozhodnutia a stavebného povolenia: 

Okresný úrad Trenčín súhlasí bez pripomienok 

8.8 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpady), číslo 

OU-TN-OSZP3-2018/012210-002 GER, zo dňa 20.03.2018: 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o Štátnej 

správe starostlivosti o. životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona o odpadoch) vydáva vyjadrenie podľa § 99 

ods. 1, písm. b) bod 1. a 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácií vyššie uvedenej 

stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Z hľadiska odpadového 

hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok: 

1. Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval 

ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť 

podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich 

vzniku a ich následné zhodnotenie. alebo zneškodnenie len na povolených 

zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. 

2. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na 

vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred 

zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania 

oprávneným organizáciám. 

3. Odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie 

a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. l, písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch. 

4. Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo 

účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade 

s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

5. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 

l písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu 

tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov 

odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov 

odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie 

prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií). 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona 

o odpadoch a podľa s 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko 

v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu. 

Upozornenie: 

Upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka 

na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na 

zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory. 
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Stavebné odpady, druhy výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, 

na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy. ktorý by mal byť využitý mimo 

realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom 

o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení 

zákona o odpadoch. 

8.9 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie (vodný zákon), 

číslo OU-TN-OSZP3-2019/003512-003 TMM, zo dňa 14.01.2019: 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa § l a § 5 zákona číslo 525/2003 z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) 

v platnom znení, po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov vydáva súhlas podľa 

§ 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k projektovej dokumentácii stavby za dodržania 

nasledovných podmienok: 

1. Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej PD, ktorú vypracoval vo februári 2018 

Ing. Ján Baránek a overil autorizovaný stavebný inžinier Ing. Vladimír Huljak, číslo 

osvedčenia 5061*T*A2. 

2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby 

s podmienkami uvedenými v tomto súhlase. 

3. Pred začatím výkopových prác je potrebné v priestore výkopov vytýčiť všetky 

inžinierske siete ich správcami, aby sa predišlo poškodeniu existujúcich inžinierskych 

sietí. 

4. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe a počas užívania stavby neunikli do 

podzemných a povrchových vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu. Stavebné 

stroje a vozidlá musia byť v bezchybnom technickom stave. 

5. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby 

ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných 

a povrchových vôd a ihneď informovať správcu vodného toku. Pre výstavbu spracovať 

postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných 

látok. 

6. Stavebný materiál nesmie byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti toku, aby sa 

predišlo jeho splaveniu. 

7. Križovanie toku realizovať v súlade s STN 75 2102. 

8. Demontáž existujúceho VN nadzemného vedenia bude realizovaná podľa PD na časti 

parciel KN C č. 2247, 224 a 2230 s označením E1 – Elektrovod podľa platného 

programu starostlivosti o lesy pre LHC Ľuborča. Nakoľko táto stavba je umiestnená na 

lesných pozemkoch. Investor a zároveň vlastník stavby doloží pred vydaním 

stavebného povolenia pôvodné rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu, alebo o obmedzení 

ich využívania vydané podľa zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve, 

alebo zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch, v ktorom bude okrem iného uvedený spôsob 

a termín opätovného zalesnenia pozemku, prípadne zabezpečenia založených lesných 

porastov, ak sa po skončení použitia na iné ciele pozemok vráti lesnému pôdnemu 

fondu. Odstránenie existujúcej stavby musí byť realizované v súčinnosti a pod 

dohľadom príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. 

9. V plnom rozsahu rešpektovať podmienky Záväzného stanoviska Okresného úradu 

Trenčín, Pozemkového a lesného odboru, vydané pod číslom OU-TN-PLO-
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2018/012265-003 dňa 30.04.2018 a podmienky Lesov SR, š. p. uvedené vo vyjadrení 

č. 53521/2018-104, vydané dňa 20.12.2018. 

10. Zemný kábel VN vedený po lesných pozemkoch bude uložený v minimálnej hĺbke 1,2 

m a v minimálnej vzdialenosti 4 m od hrany existujúceho asfaltového koberca a pri 

križovaní vodného toku bude umiestnený v predpísanej chráničke v minimálnej hĺbke 

1,3 m. 

11. Po uložení zemného kábla, ešte pred zasypaním výkopovej ryhy, bude trasa vedenia 

zameraná GP na zriadenie vecného bremena s vyznačením ochranného pásma vedenia 

s vyčíslením plochy záberu jednotlivých parciel KN (vedenie + ochranné pásma). 

12. Do kolaudácie stavby je potrebné uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena so 

SVP, š. p. na trvalý zásah do pozemku parc. Č. 2189 v k. ú. Ľuborča, z dôvodu jeho 

križovania, resp. uloženia VN kábla (kontaktná osoba: zuzana.habartova@svp.sk). 

V zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zaniká, ak sa konanie podľa osobitných 

predpisov nezačne do roka od vydania súhlasu. 

8.10 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana 

prírody), číslo OU-TN-OSZP3-2018/012168-002 KOC, zo dňa 06.04.2018: 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany 

prírody a krajiny podľa § l a § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa 

§ 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon) vydáva v zmysle § 9 ods. 1, písm. b) a c) zákona toto 

vyjadrenie: 

Pozemky sa nachádzajú na viacerých parcelách mimo zastavaného územia obce. V zmysle 

zákona o ochrane prírody a krajiny sa toto územie nachádza v prvom stupni ochrany. 

Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona, obsiahnutých v § 3 až l0. 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia má k vydaniu územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia nasledovnú pripomienku: 

- v prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 

7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín 

je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona. 

Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu 

inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia. 

Toto vyjadrenie sa vydáva podľa § 9 ods. 1. písm. b) a c) zákona a nenahrádza vyjadrenie 

alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. 

8.11 Štátna ochrana prírody SR, správa chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, 

číslo CHKO BK/425-001/20, zo dňa 04.11.2020: 

Stanovisko sa vydáva na vlastnú žiadosť, na účel vyjadrenia orgánu štátnej správy podľa 

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

(ďalej len zákona o ochrane prírody). 

Návrh riešenia: S realizáciou stavby podľa predloženej PD Vám odporúčame súhlasiť 

s pripomienkami: 

1. Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne 

zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú 

bezpečnosť (použité mechanizmy). 

2. Povrch výkopu po zasypaní neosievať komerčnou trávnou zmesou s nepôvodnými 

druhmi rastlín, zabezpečiť monitoring výskytu inváznych druhov rastlín v dvoch 

mailto:zuzana.habartova@svp.sk
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vegetačných sezónach nasledujúcich po realizácii stavby a výsledky monitoringu 

zaslať každoročne na naše pracovisko. 

3. Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu 

okolitých pozemkov a splachom zeminy do potoka. 

4. Dôsledne dbať na nakladanie so vzniknutými odpadmi v zmysle platnej legislatívy. 

5. Zabezpečiť, aby nedošlo k výrubu alebo poškodeniu drevín na úsekoch, kde dochádza 

k zmene trasy el. vedenia, v prípade nutnosti výrubu je potrebné postupovať v zmysle 

zákona o ochrane prírody. 

Odôvodnenie: Realizáciou stavby za dodržania nami stanovených podmienok dôjde 

k zníženiu deteriorizačného vplyvu vzdušného elektrického vedenia na prírodné prostredie 

Ľuborčianskej doliny. 

8.12 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, číslo ORHZ-

TN1-370-001/2018, zo dňa 12.04.2018: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 

zákona č. 3l4/200l Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 

v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej 

bezpečností stavby a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

8.13 Okresný úrad Trenčín, odbor dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-TN-

OCDPK-2018-012729-002/SKR, zo dňa 11.04.2018: 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne 

a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. 

o organizácií miestnej štátnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný 

cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 18 

cestného zákona dáva v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné 

stanovisko : 

S umiestnením stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme 

však rešpektovať nasledovné požiadavky : 

1. V zmysle § 6 ods. .1 zákona č. 135/1961 7.b. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov nebude počas realizácie stavby cesta III/1884 

poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť 

údržbu (čistenie), resp. opravu. 

2. Prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

3. Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím 

žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné 

opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 
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8.14 Slovenský vodohospodársky podnik,vš.p., o.z. Piešťany, číslo CS SVP OZ PN 

3626/2018/2, zo dňa 09.04.2018: 

Z pohľadu správcu pozemku pare. č. 2189 KN-C, k.ú. Ľuborča, na LV č. 1741 zapísaný 

ako vodné plochy, vo vlastníctve SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v správe SVP, š.p, Banská 

Štiavnica s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby a aj stavebným povolením 

súhlasíme za podmienky, že do doby vydania kolaudačného rozhodnutia na uvedenú 

stavbu bude s našou organizáciou uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena na trvalý 

zásah do pozemku parc. č. 2189, k.ú. Ľuborča, z dôvodu jeho križovania, resp. uloženia 

VN kábla (kontaktná osoba: zuzana.habartova@svp.sk). 

Z hľadiska technicko - prevádzkového je potrebné k zriadeniu stavby požiadať správcu 

vodného toku Ľuborča a jeho bezmenných prítokov o vyjadrenie, ktorým sú LESY SR, 

štátny podnik. 

Upozorňujeme, že zriadenie stavby podlieha súhlas Okresného úradu Trenčín, Odboru 

starostlivosti o životné prostredie podľa ust. § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách (vodný zákon). 

8.15 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., číslo 355/2020, zo dňa 

11.12.2020: 

Pri výstavbe predmetnej stavby tak, ako je zakreslená v priloženej dokumentácii nedôjde 

ku styku s podzemnými vedeniami v správe našej organizácie. K navrhovanému 

technickému riešeniu nemáme pripomienky. 

8.16 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., číslo 2824/2018, zo dňa 10.04.2018 

Vzhľadom na to, že v predmetnej lokalite sa nenachádzajú inž. siete v správe našej 

spoločnosti s navrhovaným technickým riešením 

8.17 Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, značka: E18300 zo dňa 

30.11.2021:  

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle 

§ 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe 

žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b Stavebného zákona pre 

účely stavebného konania: s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasí. 

SO 01- VN káblové vedenie: 

Je navrhované od existujúceho VN mrežového stožiara pri hájovni, parcela č.2247 k.ú. 

Ľuborča, cez obmedzovače prepätia, káblom 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240, so zaslučkovaním 

do VN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS, ktorá nahradí stožiarovú TS 0040-203. 

Navrhované VN zemné káblové vedenie bude pokračovať z VN rozvádzača kioskovej TS 

popri asfaltovej ceste, s ukončením vo VN rozvádzači navrhovanej spínacej kioskovej 

stanice EH8-box na parcele č.2165. 

Z VN rozvádzača spínacej stanice EH8-box bude pokračovať VN zemné káblové vedenie 

káblom 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 popri vzdušnom vedení č.282, určenom k demontáži, 

s ukončením na vymenenom DB 10,5/15, cez obmedzovače prepätia a zvislý ÚO OTEK 

25/400, s pripojením na existujúce VN vzdušné vedenie č.282. Dĺžka trasy navrhovaného 

zemného káblového vedenia 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 je 3050 m. Existujúca zemná 

káblová VN prípojka pre distribučnú kioskovú TS 0040-212 sa na parcele č.2159 k.ú. 

Ľuborča, naspojkuje na nový VN kábel 22-3xNA2XS(F)2Y 3xlx95, v dĺžke 100 m, ktorý 

bude pripojený do VN rozvádzača navrhovanej spínacej stanice EH8-box. Navrhované VN 

zemné káblové vedenie 22-3xNA2XS(F)2Y 3x1x240 bude uložené v zeleni popri 

asfaltovej ceste v pieskovom lôžku, v miestach križovania s korytom potoka a s miestnymi 
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cestami bude uložené v korungovanej chráničke s priemerom 200 mm. V súbehu s VN 

káblovým vedením bude uložená HDPE chránička pre optiku s priemerom 40 mm. 

SO 02 - NN káblová prípojka: 

Navrhovaný zemný káblový rozvod NN bude vedený káblom NAYY-J 4x95 z NN 

rozvádzača navrhovanej kioskovej TS v dĺžke trasy 10 m v zelenom páse s ukončením 

v novej skrini SR, umiestnenej vedľa novej kioskovej TS na parcele č.2247, z ktorej budú 

pripojené existujúci elektromerový rozvádzač pre T-Com a nový RE pre hájovňu. Do 

navrhovaného RE hájovňa bude presmerovaná existujúca zemná káblová prípojka 

AYKY4x25 už ako meraná. 

PS 01- Transformačná stanica EH6: 

Nová kiosková trafostanica v lokalite Ľuborča, ktorá nahradí existujúcu stožiarovú TS 

0040-203, je navrhnutá na vyčlenenom pozemku z parcely č.2247, k.ú. Ľuborča. TS bude 

pripojená na nové VN podzemné káblové vedenia, ktoré rieši SO 01-VN káblové vedenie, 

do okružného VN vedenia č.282. Navrhovaná kiosková TS bude s vnútorným ovládaním 

s VN rozvádzačom typ Siemens 8DJH, v konfigurácii 3 skrine prívodu a 1 skriňa pre 

distribučný transformátor 50 kVA, so 4 vývodovým NN rozvádzačom, so zásuvkou Multi-

contact pre pripojenie náhradného zdroja, s MTP 75/5A a s hlavným ističom typu Compact 

NS 160N 3P s nadprúdovou spúšťou STR SE s In=l00A. Z NN rozvádzača novej kioskovej 

TS bude pripojené nové NN podzemné káblové vedenie riešené v SO - NN káblová 

prípojka. 

PS 02 - Spínacia stanica EHS-box: 

Je navrhovaná ako voľne stojaca polozapustená stanica s vonkajším ovládaním s VN 

rozvádzačom SF6, s dvoma skriňami vývodov VN 282 pre pripojenie nového VN 

káblového zemného vedenia káblom 22-3xNA2XS(F)2Y 3x1x240 a s jednou skriňou 

vývodu pre VN prípojku káblom 22-3xNA2XS(F)2Y 3x1x95 pre existujúcu kioskovú TS 

0040-212. Spínacia stanica EH8-box bude osadená na vyčlenenom pozemku z parcely 

č.2165 k. ú. Ľuborča. 

SO 03 - Demontáž VN vzdušného vedenia a TS: 

Po zrealizovaní SO 01-VN káblové vedenie, SO 02 - NN káblová prípojka, PS 0l -

Transformačná stanica EH6 a PS 02 - Spínacia stanica EH8-box bude zdemontovaná časť 

VN vonkajšieho okružného vedenia č.282 v úseku VN priehradový stožiar č.46 na parcele 

č.2247 v k.ú. Ľuborča až VN p.b.č.10 na parcele č.2156 v k.ú. Ľuborča, v dĺžke 2930 m, 

vrátane VN prípojky pre TS 0040-203, v dĺžke 85 m, VN podperných bodov, stožiarovej 

TS 0040-203 a ÚO G/282, 98/282, 114/282. 

Pred odovzdaním projektovej dokumentácie do realizácie žiadame zapracovať nasledovné: 

• zadať budúce prevádzkové označenie nového zvislého ÚO OTEK 25/400 a to 1/282 

• zadať budúce prevádzkové označenie EH8-box 0040-312 a TS 0040-313 

• zadať prevádzkové označenie novej NN skrine SR č.40-0209 

• V SO 01-VN káblové vedenie zmeniť typ ÚO na OTEK 25/400 a zapracovať detail 

osadenia zvislého ÚO s výpočtom uzemnenia 

• Do PS 01 - Transformačná stanica EH6 JPS NN rozvádzača zapracovať Multi-contact 

pre pripojenie náhradného zdroja 

• SO 01-VN káblové vedenie so začiatkom od existujúceho VN mrežového stožiara pri 

hájovni, parcela č.2247 k.ú. Ľuborča, alternatívne riešiť podľa aktuálneho stavu 

realizovanej stavby IP 14/1137 /T133, kabelizácia VNV 282, 1. etapa 

Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia. 

8.18 SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, číslo: TD/NS/0870/2020/Ga zo dňa 

13.11.2020: 

SPP 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 
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súhlasí s vydaním stavebného povolenia ny vyššie uvedenú stavbu za dodržania 

nasledovných podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- Po posúdení predloženej projektovejdokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D. 

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 

o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, 

pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble a iné inžinierske siete 

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 

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

povolenie SPP-D. 

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

ihneď ohlásené SPP-D na t. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť 

k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

- SPP-D môže pri prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, 

ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom 

pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu 

vo výške 300 až 150 000 €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj 

k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, príp. trestného 

činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia 

podľa § 286 alebo § 288 Trestného zákona. 

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, kontrolné šachty, 

trvalé porastya pod. 

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

- K technickému riešeniu navrhovanej stavbe sa nevyjadrujeme. 

Osobitné podmienky: žiadne. 

8.19 Ministerstvo obrany SR, číslo ASM-50-655/2018, zo dňa 14.3.2018: 

V zmysle Zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/l 976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a ako 

odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR 

Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu. 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie 

uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach 

príslušný územný orgán a stavebný úrad. 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore 

stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných 

parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 
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Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 

konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie 

a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším 

orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu 

prerokovaniu. 

8.20 Slovak Telekom, a.s., číslo 6612129446 zo dňa 30.09.2021: 

Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko: Pri stavbe dôjde ku styku so sieťami 

elektronických komunikácií ( ďalej len SEK ) spoločnosti Slovak Telekom a.s., alebo DIGI 

SLOVAKIA s.r.o. 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 

povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 

stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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

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

proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

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

uvedené parcelné číslo žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník, alebo ním poverené osoba, je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer 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 projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, 

frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289. 

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

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

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

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

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Nedodržanie uvedených podmienok je porušením povinností podľa § 68 zákona 

351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. 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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 

iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o na 

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

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

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia. 

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

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

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

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

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: od 1.1.2017: v § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je 

potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou 

v budove a prístupovým bodom k nej. 

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 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 Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474 UPOZORNENIE: 

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 zariadení 

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 vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:hradil@suptel.sk
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upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje), aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti 

akémukoľvek ohrozeniu, 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 tel. č. 12129, 

overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). UPOZORNENIE: V prípade, že 

počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

− V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST), je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame 

dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

8.21 Michlovský s.r.o. (Orange Slovensko a.s.), číslo BA-3743 2021 zo dňa 20.10.2021: 

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 

Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené 

HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 

HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení 

sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 

nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené 

práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 

odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládky 

budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange 

vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange 

Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom 

pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že : 

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu 

nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 

2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia 

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 

objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / 

• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 

cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od 

vyznačenej polohy PTZ 

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

http://www.telekom.sk/
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• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, 

ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie 

a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 

0907 721 378 

• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 

že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 

vedomia), 

• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

o nepoškodení trasy 

• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : 

pod parkoviskami zabezpečiť ochranu trasy žlabovaním 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 

právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu 

nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. 

tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia 

verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na 

základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte 

číslo vyjadrenia o existencií PTZ. 

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich 

PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant. 

8.22 Strojírenský zkušební ústav, s.p., Organizačná zložka na Slovensku, číslo OSV-

EZ-KD/18/1983, zo dňa 09.04.2018: 

V zmysle §14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z., v platnom znení a na základe 

zistených skutočností podávame tento inšpekčný nález ku konštrukčnej dokumentácii ako 

odborné stanovisko s nasledujúcim záverom: 

Po posúdení predloženej dokumentácii týmto osvedčujeme, že: dokumentácia spĺňa 

požiadavky bezpečnosti technických zariadení a z nich vyplývajúce požiadavky 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Z inšpekčnej činnosti bude na základe výsledkov uvedených v tomto Odbornom stanovisku 

- Inšpekčnej správy vydané Osvedčenie OSV-EZ-KD/18/1983. Odborné stanovisko je 

vydané pre účely vydania stavebného povolenia. Pred uvedením do prevádzky je potrebné 

na VTZ vykonať úradnú skúšku v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení 

vyhlášky MPSVR SR č. 435/2012 Z.z. 

K úradnej skúške je potrebné predložiť platné osvedčenie - odborné stanovisko ku 

konštrukčnej dokumentácii zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 

v znení vyhlášky MPSVR SR č. 435/2012 Z.z. v platnom znení vydané oprávnenou 

osobou a: 

• platnú východiskovú revíznu správu od zrealizovaného diela podľa osvedčenej 

konštrukčnej dokumentácie 

• platnú východiskovú revíznu správu od vyhotovenia uzemnenia 

• oprávnenie montážnej organizácie 

• atesty, certifikáty a protokoly o skúškach od dodaných zariadení 

• plán skutočného vyhotovenia 

• montážny alebo prevádzkový stavebný denník. 

Strojírenský zkušební ústav, s.p. organizačná zložka na Slovensku môže na základe 

žiadosti vykonať overenie súladu vyhotovenia zariadenia v príslušnej etape 
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vyhotovenia a posúdenie zhody technických zariadení, ktoré sú v ňom inštalované 

alebo montované s požiadavkami bezpečnosti technických predpisov. 

9. Používanie pozemkov, komunikácii a chodníkov vo vlastníctve mesta na uloženie 

stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase vlastníka pozemkov t. j. 

Mesta Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy mestského majetku. 

10. Vznikajúce odpady pri stavbe zneškodňovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov a pri kolaudácií preukázať spôsob ich zneškodnenia. 

- Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na 

vyčlenených plochách a vhodných nádobách a kontajneroch tak, ako je uvedené 

v projektovej dokumentácii, do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám. 

- Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí 

stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 

11. Ku kolaudácii stavebník predloží:  

- kópiu stavebného povolenia 

- zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska 

- geometrický plán na zameranie trafostanice 

- porealizačné zameranie stavby, sietí 

- osvedčenie o úradnej skúške 

- TI – odborné stanovisko k dokumentácii 

- správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia  

- odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia 

- montážny denník 

- doklady o naložení s odpadom 

- certifikáty použitých materiálov a vyhlásenia o zhode 

12. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je mu zmena stavby povolená je povinný plniť 

a po doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 

13. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti podľa § 70 stavebného zákona 

sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania 

14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 

dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

 

 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Na žiadosť stavebníka Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 518, zastúpený vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym, 

Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosťou MČ – Projekty s.r.o., 

Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745, poverenou osobou Karolom Valachom, podanej 

dňa 19.09.2019 a doplnenej dňa 01.12.2021 Mesto Nemšová o vydanie stavebného povolenia 

na energetickú stavbu: „TN Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“, súbor/objekt SO 01 

– VN káblové vedenie, SO 02 – NN káblová prípojka, PS 01 – Transformačná stanica 

EH6, PS 02 – Spínacia stanica EH8- Box, SO 03 – Demontáž VN vzdušného vedenia a TS 

umiestnenú na pozemkoch v meste Nemšová, v k. ú. Ľuborča, registra C KN parcela číslo: 

2247, 2243, 2244, 2242, 2241, 2230, 2229/1, 2313, 2314, 2222, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 

2221, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2207, 2206, 2205, 2204, 
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2203, 2202, 2201, 2200, 2229/2, 2190, 2182, 2181, 2179, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2172, 

2170, 2168, 2166/1, 2165, 2162, 2163, 2159, 2189, 2158, 2157, 2125, 2126/3, 2126/1, 2134, 

2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 

2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 mesto Nemšová, stavebný úrad oznámil dňa 

07.10.2019 pod číslom OV/836/2019-2/VK-2543/2019 začatie stavebného konania verejnou 

vyhláškou stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň v zmysle § 61 

odst. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním, 

nakoľko na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie. Účastníci konania si mohli 

svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na 

čo boli v oznámení upozornení.  

Stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil predložený projekt a dokladovú časť a zistil, že táto 

neposkytuje dostatočné podklady pre vydanie stavebného povolenia, preto podľa § 60 ods. 2 

písm. b) stavebného zákona v nadväznosti na § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vyzval stavebníka 

na doplnenie dokladov vo výzve zo dňa 24.02.2021 pod číslom OV/162/2021-2/ER-419/V 

v termíne do 90 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie pod číslom OV/162/2021-2/ER-419/R 

prerušil. 

Na základe žiadosti stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO 36 361 518, zastúpená vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom 

Hodosym, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosťou MČ – Projekty s. 

r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745, poverenou osobou Karolom Valachom, 

ktorá bola doručená na Mesto Nemšová dňa 03.05.2021 pod značkou MČ 

Proj.IČ/P0771/18/SÚ/Va zo dňa 26.4.2021 o predĺženie lehoty na predloženie dokladov na 

stavbu: „TN_Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“ podľa Rozhodnutia o prerušení 

konania vydaného pod číslom OV/162/2021-2/ER-419/R zo dňa 24.02.2021, v zmysle výzvy 

Mesta Nemšová vydanej pod číslom OV/162/2021-2/ER-419/V zo dňa 24.02.2021 stavebný 

úrad vyhovel a predĺžil stavebníkovi lehotu o 60 dní odo dňa doručenia Predĺženia lehoty na 

predloženie dokladov a prerušenie stavebného konania zo dňa 27.04.2021 pod číslom 

OV/383/2021-2/ER-1055. 

Na základe žiadosti stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO 36 361 518, zastúpená vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom 

Hodosym, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosťou MČ – Projekty s. 

r. o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO 35 829 745, poverenou osobou Karolom Valachom, 

ktorá bola doručená na Mesto Nemšová dňa 01.07.2021 pod značkou MČ 

Proj.IČ/P0771/18/SÚ/Va zo dňa 25.6.2021 o predĺženie lehoty na predloženie dokladov na 

stavbu: „TN_Nemšová, Ľuborča, VNK, TS, NNK, VNV“ podľa Rozhodnutia o prerušení 

konania vydaného pod číslom OV/162/2021-2/ER-419/R zo dňa 24.02.2021, v zmysle výzvy 

Mesta Nemšová vydanej pod číslom OV/162/2021-2/ER-419/V zo dňa 24.02.2021 stavebný 

úrad vyhovel a predĺžil stavebníkovi lehotu o 60 dní odo dňa doručenia Predĺženia lehoty na 

predloženie dokladov a prerušenie stavebného konania II – upovedomenie zo dňa 12.07.2021 

pod číslom OV/582/2021-2/ER-6861. 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení stavby preskúmal predloženú žiadosť 

z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 ods. 1, 2 stavebného zákona číslo 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) 

stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva 

a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby. V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania. 
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Stavebný úrad preskúmal žiadosť aj z hľadiska vlastníctva pozemku a zistil, že stavba bude 

umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie 

SNP 8, 975 66 Banská Bystrica. Stavebník doložil v zmysle § 139 bod 1 iné právo k pozemkom 

– nájomné zmluvy. 

Stavebník ZSD a.s. je oprávnený v zmysle § 11 ods.1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov „zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo 

zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy 

a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, 

zásobníka a zariadení na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie 

dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb“ a v zmysle § 11 

ods.1 písm. g) zákona č.251/2012 Z.z. ,,vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú 

činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo plynárenských zariadeniach potrebných na 

zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných 

predpisov“. 

 

B o l o  d o l o ž e n é :  

− projekt stavby, ktorý vypracoval Vladimír Huljak, autorizovaný stavebný inžinier, 

osvedčenie číslo 014/ZSD/2015/Z, evidenčné číslo 5061*T*A2  

− poverenie ZSdis na zastupovanie 

− doklad o zaplatení správneho poplatku 

− rozhodnutie o umiestnení stavby OV/531/2019-1/VK-1509 zo dňa 20.06.2019 

− dohoda o výške a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv číslo 

4038/2020/LSR zo dňa 29.10.2020 medzi LESMI SR, s.p. a ZSdis, a.s.  

− predchádzajúci súhlas na nájom lesného majetku vo vlastníctve štátu pre nájomcu ZSdis, 

číslo 6589/2021-750 zo dňa 01.07.2021 

− stanovisko Ministerstva hospodárstva SR k smart-grid projektu ACON medzi Slovenskou 

republikou a Českou republikou 

− nájomná zmluva č. 2113/2021/LSR zo dňa 08.06.2021 medzi LESMI SR, s.p. a ZSdis, a.s. 

− nájomná zmluva č. 4044/2021/LSR zo dňa 22.09.2021 medzi LESMI SR, s.p. a ZSdis, a.s. 

− nájomná zmluva č. 4045/2021/LSR zo dňa 22.12.2020 medzi LESMI SR, s.p. a ZSdis, a.s. 

− stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré sú citované vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali 

povolenie stavby. 

 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení 

neskorších predpisov v sume 400 €, slovom: štyristo eur, bol zaplatený dňa 19.09.2019 

v hotovosti do pokladne mesta Nemšová, PPD 1988. 

 

 

 

P o u č e n i e 
 

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 

konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 

rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok.  
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Miloš  M o j t o 

 primátor mesta Nemšová 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona 

z dôvodu umiestnenia inžinierskych sietí, líniovej stavby. Rozhodnutie bude vyvesené 

v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov po dobu 15 dní na na úradnej tabuli Mesta Nemšová a súčasne na 

webovej stránke Mesta Nemšová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.  
 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

POTVRDENÉ DŇA: 

Pripomienky: boli – neboli –––––––––––––––––––––––– 

 Mestský úrad v Nemšovej 

 podpis, pečiatka 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka:  

1 x overená projektová dokumentácia  

 
Doručí sa: 

Žiadateľ: 

1. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 

zastúpený vedúcim úseku riadenia investícií JUDr. Szabolcsom Hodosym, Krátka 

2152/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení spoločnosťou MČ – Projekty s.r.o., Karol 

Valach, Chrenovská 32, 949 01 Nitra 

Ostatní účastníci konania: 

2. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 

3. LESY Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská 

Štiavnica 

5. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – FO – Ing. Zuzana Stanová 

6. Vladimír Huljak, Ul. Hraničná č. 14, 827 14 Bratislava 
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Doručí sa verejnou vyhláškou:  

7. Ďalší účastníci územného konania sú vlastníci a spoluvlastníci pozemkov, na 

ktorých je umiestňovaná stavba a vlastníci susediacich pozemkov. Stavba je 

navrhnutá na pozemkoch registra C KN, v k. ú. Ľuborča parc. č. 2247, 2243, 2244, 

2242, 2241, 2230, 2229/1, 2313, 2314, 2222, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2221, 2315, 

2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 

2202, 2201, 2200, 2229/2, 2190, 2182, 2181, 2179, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2172, 

2170, 2168, 2166/1, 2165, 2162, 2163, 2159, 2189, 2158, 2157, 2125, 2126/3, 2126/1, 

2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 

2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156 - NAKOĽKO IDE 

O LÍNIOVÚ STAVBU S VEĽKÝM POČTOM ÚČASTNÍKOV KONANIA, 

OZNÁMENIE JE DORUČOVANÉ PODĽA § 36 ods. 4 stavebného zákona 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU. 

Na vedomie: 

8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

9. Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára – Váh, s. r.o., Ul. J. Palu č. 3, 914 41 

Nemšová 

10. SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

11. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná 4, 

911 01 Trenčín 

13. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny , 911 01 Trenčín 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského 36, 911 01 

Trenčín 

15. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej 

správy vôd, Ul. Hviezdoslavova, 911 01 Trenčín 

16. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového 

hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova, 911 01 Trenčín 

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

18. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany 

prírody, Ul. Hviezdoslavova, 911 01 Trenčín 

19. CHKO Biele Karpaty, Ul. Trenčianska 31, 914 41 Nemšová 

20. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Ul. Hviezdoslavova, 911 01 Trenčín 

21. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Ul. Hviezdoslavova, 911 01 Trenčín 

22. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava 

23. Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

24. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

25. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 

921 80 Piešťany 

26. LESY SR š. p., OZ Trenčín, Hodžova č. 38, 911 52 Trenčín 

27. Strojírenský zkušební ústav, s.p., o.z. Vašinova 61, 949 01 Nitra 

28. Mesto Nemšová – verejná vyhláška 


