
OBEC HORNÁ SÚČA 
Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča 

č.  S/OcÚHS/0575/2019-004                                                                v Hornej Súči,  dňa 21.05.2019                                                       
 

 
Verejná vyhláška                        

R O Z H O D N U T I E 
 

Obec Horná Súča, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 
poriadku podľa č. I., §2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy  na  obce a vyššie  územné celky  v platnom znení a ako príslušný 
generálny stavebný úrad  podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojení s 
ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, v súlade s určením stavebného úradu Okresným 
úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky listom  zo  dňa  1.2.2019  pod  č. OÚ–TN–
OVBP2–2019/5173-2/Ma  a   §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.   o  správnom   konaní  v 
znení  neskorších  predpisov   (ďalej  len   "správny poriadok"  ), v  územnom konaní 
preskúmal  a  posúdil podľa § 35 až 38 stavebného zákona návrh na vydanie územného 
rozhodnutia, ktorý podal dňa 16.04.2019  
 

stavebník :  Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  
v zastúpení :  Jánom Gabrišom, zástupcom primátora mesta   
 

a  na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto 
  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 
 

na stavbu 
„Cyklochodníky Mesta Nemšová úsek Ľuborča Kľúčové“ 

časť :                               SO 200 Cyklochodník Ľuborča - Kľúčové 
                                         SO 201 Lávka ponad potok Kľúčovec 

 

( ďalej len “stavba“ ), ktorá má byť umiestnená  na pozemkoch: 
- parc. registra CKN č. 661/2, 1014/2, 1015/2, 1016/2, 1072/2, 661/3, 1083/2, 1084/2,  
  1105/2, 1128/2 a 1127/2 z pôvodného pozemku parc. č. 1127 CKN v zmysle  
  geometrického plánu č. 45682925-23/2016 zo dňa 23.03.2016, overený Okresným  
  úradom Trenčín,  katastrálnym odborom dňa 21.4.2016 pod č.  490/16 v k. ú. Ľuborča,  
  mesto Nemšová,  
- parc. registra CKN č. 393/2, 402/2, 412/2, 411/2, 383/10, 1805/2, 1804/2, 1762/2, 1803/2,  
  1761/2, 410/2 v k. ú. Kľúčové, mesto Nemšová.  
 
Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:   
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1. SO 200 Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové 
Riešená časť cyklochodníka sa nachádza v meste Nemšová, v k.ú. Kľúčové a k.ú. Ľuborča.  
Cyklochodník je navrhovaný po ľavej strane cesty II/507 v smere Nemšová – Trenčín, šírka 
bude 2,50 m, krajnica zemná bude mať šírku š = 0,30 m. Okraj cyklochodníka sa od okraja 
vozovky cesty II/507 bude nachádzať vo vzdialenosti 1,15 m, tu sa v ochrannom pásme 
nachádza cestné zvodidlo typ JSNH4/H1 so vzdialenosťou stĺpikov 2,00 m, ako ochrana 
cyklistov aj chodcov pri vybočení z cesty a bude použité v celej dĺžke trasy mimo vjazdu na 
polnopozemky.  
Navrhované riešenie konštrukcie cyklochodníka (bez vjazdov na polnopozemky): 
- asfaltový betón   AC 11 50/70 II STN  EN 13 108-1 hr. 30 mm 
- spojovací postrek 0,5 kg/m²  PS   STN  73 61 29 
- asfaltový betón   AC  16P 50/70 II STN  EN 13 108-1 hr. 50 mm 
- spojovací postrek 0,5 kg/m²  PS   STN  73 61 29 
- podklad z ŠD vyrovnanie  UM  ŠD; 0/31,5 Gc STN  73 61 26  hr. 200 mm 
   Spolu          hr. 280 mm 
Navrhované riešenie konštrukcie cyklochodníka (s vjazdmi na polnopozemky): 
- asfaltový betón   AC 11 50/70 II STN  EN 13 108-1 hr. 30 mm 
- spojovací postrek 0,5 kg/m²  PS   STN  73 61 29 
- asfaltový betón   AC  16P 50/70 II STN  EN 13 108-1 hr. 80 mm 
- spojovací postrek 0,5 kg/m²  PS   STN  73 61 29 
- UM  MSK; 0/31,5 GB ; 200 mm   STN  73 61 26  hr. 200 mm 
- podklad z ŠD vyrovnanie  UM  ŠD; 0/31,5 Gc STN  73 61 26  hr. 200 mm 
   Spolu          hr. 510 mm 
Výmera obrusnej vrstvy: 2528,00 m² 
 
2. SO 201 Lávka ponad potok Kľúčovec 
Riešená časť cyklochodníka sa nachádza na ľavej strane regionálnej cesty II/507 v smere 
Nemšová – Trenčín a bude spájať navrhovaný cyklochodník Ľuborča – Kľúčové, Nemšová. 
Súčasťou bude navrhovaná lávka ponad neregulovaný potok Kľúčovec, ktorá bude 
pozostávať z rámovej doskovej konštrukcie zo železobetónu a monolitického betónu 
s konštantnou hrúbkou.   
Spodnú časť lávky budú tvoriť brehové opory a ich základy. Opory tvoria železobetónové 
steny, spojené s doskou lávky. Železobetónová doska bude mať svetlú dĺžku 8,50 m, šírku 
3,50 m a hrúbku 240 mm. Koryto potoka má dno široké 1,70 m. Lávka bude opatrená po 
oboch stranách kovovým trubkovým zábradlím vo výške 1,10 m. 
 
Parametre navrhovanej lávky: 
- dĺžka nosnej konštrukcie lávky   9,30 m  
- šírka nosnej konštrukcie   3,50 m 
- šikmosť lávky k osi potoka   90° 
- voľná šírka lávky medzi zábradlím  3,00 m 
- svetlá výška lávky nad korytom  1,90 m 
- pozdĺžny sklon lávky   0,5 % 
 
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  
Pozemky v k.ú. Ľuborča, mesto Nemšová, registra CKN parc. č. :  
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661/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 184 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3,  
            Nemšová, 914 41,  
661/3 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 540 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond,  
            Búdková 36, Bratislava, PSČ 817 15,  
(233/1 EKN – ostatná plocha 3711 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 
Bratislava, PSČ 817 15), 
(1-233/21 EKN – ostatná plocha 933 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 
Bratislava, PSČ 817 15), 
1014/2 – orná pôda s výmerou 211 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, Nemšová, 914 41,  
1015/2 –  orná pôda s výmerou 255 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41Nemšová,  
1016/2 – orná pôda s výmerou 193 m², vlastník Slovenská republika (správca SVP, š.p.),  
1072/2 - ostatná plocha s výmerou 50 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  
1083/2 - orná pôda s výmerou 331 m², vlastník: Fabušová Augustína, Blíziková Júlia (SPF)  
              a Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová,   
1084/2 – orná pôda s výmerou 400 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  
1105/2 – ostatná plocha s výmerou 42 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  
1127/2  - z pôvodného pozemku parc.č. 1127 CKN -  orná pôda s výmerou 4427 m², vlastník   
               Prno Jozef, ul. Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín,  
1128/2 – ostatná plocha s výmerou 19 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  
               pozemky v k.ú. Kľúčové, mesto Nemšová, registra CKN parc. č.: 
393/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 68 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3,  
             Nemšová, 914 41,  
402/2 - vodná plocha s výmerou 29 m², vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny  
             podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,  
412/2 – orná pôda s výmerou 745 m², vlastník SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova  
             č. 36, 817 15 Bratislava, 
(901/3 EKN – ostatná plocha 2 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 
Bratislava, PSČ 817 15), 
(122/3 EKN – orná pôda 2096 m², vlastník SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 
Bratislava, PSČ 817 15), 
411/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 867 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3,  
             Nemšová, 914 41,  
383/10 - vodná plocha s výmerou 42 m², vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny  
              podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,  
1805/2 - vodná plocha s výmerou 28 m², vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, štátny  
              podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,  
1804/2 - ostatná plocha a nádvorie s výmerou 23 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3,  
              Nemšová, 914 41,  
1762/2 - ostatná plocha a nádvorie s výmerou 9 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3,  
              Nemšová, 914 41,  
1803/2 - orná pôda s výmerou 6 m², vlastník Slovenská republika (správca SPF) 
1761/2 - orná pôda s výmerou 829 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  
410/2 -  zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 544 m², vlastník Mesto Nemšová, J. Palu 2/3,  
             Nemšová, 914 41,  
 
Projektant stavby :  
PRODOS - PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH STAVIEB, Karpatská 1, 914 41 Nemšová, 
Ing. Dušan Duvač, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 4677*SP*A2 
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II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :  
1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať oprávnení projektanti 

spôsobili vo výstavbe v zmysle § 45 stavebného zákona.  
2. Stavba bude umiestnená na podklade projektovej dokumentácie, výkres B.2 Celková 

situácia stavby  - SO 200 – 201 - 202 , výkres č. 2, v  M 1 : 1000, ktorú vypracoval Ing. 
Dušan Duvač. 

3. Umiestnenie stavby: k. ú. Ľuborča  a k. ú. Kľúčové.                                                                                                                                               
4. Podmienky   vyplývajúce   zo    všeobecných    technických  požiadaviek na  výstavbu a  

stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii:  
 

o Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva vydaného pod č. j. OU–TN–OSZP3–2018/015787-
002TME zo dňa 14.05.2018: 
 

1. Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň držiteľ odpadov, musí zabezpečiť podmienky na 
dôsledné triedenie odpadov a ich dočasné zhromažďovanie. 

2. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí 
stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 

3. Po realizácii stavby je stavebník (investor) povinný požiadať o vyjadrenie ku 
kolaudačnému konaniu tunajší úrad, podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5. 

4. K žiadosti musí predložiť prehľad jednotlivých druhov a množstvo odpadov v tonách  
uvedených v projektovej dokumentácii a porovnať ich s druhmi odpadov a množstvom 
v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii stavby a predložiť ku každému druhu 
odpadu doklad ako boli využité alebo zneškodnené (evidenčné listy odpadov, vážne  
lístky, potvrdenia o prevzatí na zneškodnenie alebo využite odpadov od oprávnených 
organizácií).  

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa ustanovení zákona a odpadoch 
a podľa § 99 odsek 2 zákona a odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach 
stavebného úradu podľa osobitného predpisu. 
 

o Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, č. B/2018/01932-002/H6  zo dňa 
09.05.2018: 

S návrhom žiadateľa pre územné konanie súhlasí. 
 

o Slovak Telekom a.s., Bratislava, č. 6611813188 zo dňa 10.05.2018: 
Dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií ( ďalej len SEK ) spoločnosti Slovak 
Telekom a.s., alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.. 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011    
    Z. z.)a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z .z. o ochrane   
    proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,   
    v prípade zmeny vyznačeného polygónu dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak   
    uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si  
    stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník, alebo ním 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   
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    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.  
     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. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
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1. 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. 
2. 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, 
-  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. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST), je  
    potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení   
    v plnom rozsahu. 
 

o SPP – Distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0363/2018/Ga zo dňa 14.05.2018: 
1.  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). 
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2.  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, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1  
     hodinu. 
3.  Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného  
     konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok v tomto 

vyjadrení.  
4.  Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 

pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 
podúdenie SPP-D. 

5. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo  pre konanie podľa iných 
právnych predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

-   rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných  a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 

-   pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

-  zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

-   zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

-  zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.  

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného  
konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu a podobne ho nie je možné  
použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. 
Toto stanovisko reflektuje stav ku dňu jeho vydania. 
Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohoto 
stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej 
zmene. 
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie územného 
rozhodnutia bude podaný najneskôr so 14.5.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný 
požiadať o vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s příslušnými právními predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 
v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z kterých SPP-D při vydávaní 
tohoto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 
predpisov, na základe kterých bolo toto stanovisko vydané. 
 
 

o Západoslovenská distribučná a. s. Trenčín z 26.4.2018: 
S vydaním územného a stavebného povolenia súhlasíme za podmienok: 
1. Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce      
    podzemné vedenia vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktoré  
    križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na základe objednávky  
    zabezpečí príslušný koordinátor Tímu prevádzky Sever. (p. Capák, č. tel. 032 6533365,  
    jan.capak@zsdis.sk). 
2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne  
    a preukázateľne oboznámené o prítomnosti zemnej prípojky nízkeho napätia a musia  
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    dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN. 
3. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemného káblového vedenia sa budú vykonávať  
     ručne so zvýšenou opatrnosťou.  V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných  
    dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle  
    aktuálneho cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.),  
    o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom. 
4. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. budú opätovne uložené  
   a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových  
    elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď...) 
5. Pri križovaní a súbehu s podzemnými káblovými NN vedeniami v majetku  
    Západoslovenská distribučná a. s. a s predmetnou stavbou bude dodržaná norma STN  
    736005. 
V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. žiadame plne rešpektovať všetky 
elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., nenarušiť 
stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri výkopových 
prácach.  
(vyjadrenie je čiastočné, uvedené sú body týkajúce sa SO 200 a SO 201) 
 

o Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zo dňa 16.03.2017 číslo CS SVP OZ PN 
2482/2017/2: 

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov s umiestnením stavby podľa predloženej PD 
a vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovného 

- K navrhovanej trase cyklochodníka nemáme pripomienky 
- V ďalšom stupni PD požadujeme v súlade s STN 75 2102 detailne spracovať zriadenie 

lávky tak, aby žiadna časť jej konštrukcie nezasahovala do prietočného profilu toku. 
Spodná hrana konštrukcie lávky musí byť umiestnená tak, aby bolo zabezpečené 
plynulé prevedenie prietokov v toku pri Q100  + 50 cm bezpečnosť, čo požadujeme 
preukázať hydrotechnickým výpočtom. 

- K realizačným prácam bude potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích 
prác podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a predložiť ho našej 
organizácií na odsúhlasenie a Okresnému úradu Trenčín (odboru starostlivosti o ŽP) 
na schválenie. 

- Trvalé zásahy do pozemkov v správe SVP, š. p. bude potrebné zmluvne doriešiť, a to 
uzatvorením zmluvy o nájme na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. 
Mojžiš, 033/7764 405) do vydania stavebného povolenia na danú stavbu. 

- Ďalší stupeň projektu stavby predložiť našej organizácií na vyjadrenie. 

o  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z 16.05.2018 pod č. CS SVP OZ PN 
4752/2018/2, CZ 16471/210/2018: 

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu pozemkov dotknutých výstavbou 
súhlasíme s vydaním rozhodnutia o umiestnenie stavby za dodržania nasledovného: 
1.  K navrhovanej trase cyklochodníka nemáme pripomienky. 
2.  K zriadeniu lávky ponad vodný tok (BP Kľúčovského potoka) resp. k technickému návrhu  
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    (výkres č. 8) požadujeme v ďalšom stupni PD hydrotechnickým prepočtom preukázať, že  
    vybudovaním lávky bude zabezpečené prevedenie prietoku pri Q100 s prihliadnutím na  
     bezpečnosť 0,50 m. 
3.  K realizačným prácam na cyklotrase a takisto aj k užívaniu stavby spracovať povodňový  
     plán zabezpečovacích prác a ešte pred jeho schválením OÚ Trenčín, Odborom  
     starostlivosti o ŽP ho predložiť našej organizácii na odsúhlasenie (kontaktná osoba: p.  
     Pavol Uváčik, tel. č. 033/7764 808).  
4.  Vykonávanie potrebnej údržby a opráv vozovky cyklotrasy a takisto aj kosenie trávnatých  
     porastov obojstranne v šírke 1,00 m od krajnice cyklotrasy bude zabezpečovať jej  
     prevádzkovateľ, ktorý za ne zodpovedá.  
5.  Nepriaznivým sprievodným javom sprístupnenia vodohospodárskych objektov verejnosti  
     je zvýšenie množstva odpadkov nedisciplinovanými návštevníkmi. Z uvedeného dôvodu  
     budeme požadovať, aby odstraňovanie a odvoz odpadkov z cyklotrasy a jej  
     bezprostredného okolia zabezpečoval prevádzkovateľ cyklotrasy (aj zo svahov hrádze). 
6. Inštalácia akýchkoľvek značení a zariadení na vodohospodárskom majetku mimo tohto  
      projektu môže byť realizovaná len so súhlasom správcu hrádze. 
7. Ako správca vodného toku si budeme vyhradzovať právo prevádzku cyklotrasy  (alebo jej  
       časti) kedykoľvek zastaviť alebo úplne obmedziť, a to z dôvodu údržby, opráv,  
       modernizácií a rekonštrukcií vodného toku a iného vodohospodárskeho majetku, ale  
       i z dôvodov mimoriadnych udalostí a odstraňovania ich následkov, či realizácie opatrení  
       na ich predchádzanie. Nájomca (prevádzkovateľ cyklotrasy) bude v takýchto prípadoch  
       povinný na požiadanie prenajímateľa (SVP, š. p. okamžite zabezpečiť zastavenie resp.  
       obmedzenie prevádzky cyklotrasy. Takisto prenajímateľ bude oprávnený v takýchto  
       prípadoch okamžite zastaviť resp. obmedziť prevádzku cyklotrasy a súčasne bude  
       oprávnený za týmto účelom na cyklotrase umiestniť i závoru, na čo ho nájomca týmto  
       výslovne splnomocňuje a prenajímateľ toto splnomocnenia prijíma. Prevádzkovateľ je  
       povinný zabezpečiť umiestnenie oznamov o tejto skutočnosti na všetkých vstupných  
       bodoch na cyklotrasu.  
8. Prevádzkovateľ cyklotrasy bude povinný spracovať prevádzkový poriadok  
      prevádzkovania tejto stavby, ktorý je povinný  odsúhlasiť s našou organizáciou a upraviť      
      v ňom okrem iného i opatrenia na predchádzanie kolíznych situácií na cyklotrase i na  
      vodohospodárskom majetku. Akékoľvek zmeny a doplnky prevádzkového poriadku sú  
      viazané na predchádzajúci súhlas prenajímateľa (SVP, š. p.) 
9. SVP, š. p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na cyklotrase, ktoré vzniknú jej  
      prevádzkovateľovi v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas  
      vykonávania povodňových, zabezpečovacích prác. 
10. V prípade, že v dôsledku rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby vodohospodárskeho  
      majetku dôjde k poškodenia cyklotrasy, naša organizácia nie je povinná túto uviesť do  
      pôvodného stavu ani uhradiť prevádzkovateľovi cyklotrasy náklady s tým spojené.  
      Uvedenie cyklotrasy do pôvodného stavu bude povinný si jej prevádzkovateľ zabezpečiť  
      na vlastné náklady.  
11. Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na vyjadrenie. 
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(vyjadrenie je čiastočné, uvedené sú body týkajúce sa SO 200 a SO 201) 
 

o  Správa ciest TSK z 23.04.2018 pod č. SC/2018/1092: 
Pri samotnej výstavbe požadujeme: 

1.  Výstavbou chodníka nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty II/507. 
2.  Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 prejazdný. 
3.  Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením  
     v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
     v Trenčíne. 
4.  Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť  
     obmedzená premávka na ceste. 
Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, a rozhodnutia na 
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. 

 
o  Krajský pamiatkový úrad zo dňa 2.5.2018 pod č. KPUTN-2018/9438-2/33886: 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v prípade zistenia, 
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo zodpovedná osoba 
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 lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 
rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od  
zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

 

o Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna  správa 
ochrany prírody a krajiny zo dňa 03.05.2018, pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015591-
002 KOC: 

 Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny, obsiahnutých v § 3 až 10. 
 

1. 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. 
Upozorňujeme, že v prípade zásahu do toku a zmeny stavu mokrade sa vyžaduje súhlas    
    orgánu ochrany prírody v zmysle § 6 ods. 4 zákona, ktorý vydáva podľa § 67 písm. e)  
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zákona okresný úrad v sídle kraja.  
Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu 
inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia. 
 

o  Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 30.4.2018 pod č. TSK/2018/05605-2: 

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok: 
1.  V termíne stavebného konania predmetnej stavby žiadame predložiť na tunajší úrad  
     projektovú dokumentáciu, ktorá bude okrem iného obsahovať aj vyznačené budúce hranice  
     majetkovej správy cestnej komunikácie. 
2.  Vybudovaný cyklochodník bude v údržbe a správe Mesta Nemšová. 
3.  Výstavbou cyklochodníkov nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie  
     II/507, 
4.  Napojenie na cestnú komunikáciu II/507 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového  
     krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita  
     vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.  
5.  Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie  
     II/507. 
Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, čím 
žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 
Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na 
vyjadrenie. 
 

o  Ministerstvo obrany SR, ASM, zo dňa 4.5.2018 pod č. ASM – 50 – 1075/2018: 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení uvedených 
podmienok: 
 

1.  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.)  
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre 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. 
 

o  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 17.5.2018 pod č. 
108/2018: 

 

V záujmovom území vyššie uvedenej stavby, tak ako je vyznačené na priloženej situácii, sa 
nachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe. 
K vydaniu územného rozhodnutia nemáme námietky. 
 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na posúdenie. 
 

o  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát zo   
            dňa 23.05.2018 pod č. ORPZ-TN-ODI-193-001/2018-ING: 
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Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne súhlasí s umiestnením 
stavby za dodržania nasledovných podmienok: 
1.  Podľa overenej dokumentácie vypracovanej Ing. Dušanom Duvačom. 
2.  Doporučujeme prehodnotiť ukončenie cyklochodníka Ľuborča – Kľúčové v smerovom  
     oblúku križovatky cesty II/507 s ul. Družstevná, kde je z hľadiska bezpečnosti  
     a bezkolíznosti cestnej premávky vo vzťahu vodič – cyklista, vodič – chodec nevyhnutné  
     ukončenie cyklochodníka až za hranicou križovatky a nie v smerovom oblúku. 
3.  Cyklochodníky navrhnúť v súlade s platnými technickými normami. 
4.  Prehľadnosť napojení cyklochodníkov na jestvujúce komunikácie zabezpečiť  
     vyprázdnením rozhľadových polí a odsunutím pevných prekážok od komunikácií na  
     vzdialenosť min. 0,5 m, 
5.  Dôsledne riešiť odvodnenie v napojení na jestvujúce komunikácie. 
6.  Dokumentáciu pre vydanie stavebného rozhodnutia v rozpracovanosti predložiť na  
     konzultáciu odborne spôsobilým projektantom z oblasti dopravy. 
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo 
zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke 
a verejný záujem.  
 

o  Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna  vodná správa    
zo dňa 04.06.2018  pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015731-002TMM: 

 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia 
nasledovných podmienok: 
1.  Výstavba SO 201 – Lávka ponad potok Kľúčovec podlieha súhlasu podľa § 27 ods. 1  
     vodného zákona. Súhlas bude vydaný na základe žiadosti, projektovej dokumentácie  
     stavby a stanoviska správcu vodného toku.  
2.  Úpravu koruny hrádze  (vodnej stavby) možno realizovať len so súhlasom vlastníka  
     a správcu vodného toku, uvedené práce sú v súlade s § 52 vodného zákona vodnou  
     stavbou, na ich realizáciu je podľa § 26 vodného zákona potrebné povolenie na vodné  
     stavby, ktoré na základe žiadosti, projektovej dokumentácie stavby vypracovanej  
     oprávnenou osobou, vyjadrenia správcu vodného toku a ostatných dokladov v súlade  
     s platnou legislatívou vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.  
3.  Upozorňujeme na povinnosť požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie v zmysle §  
     23 ods. 1 písm. a) vodného zákona na vysádzanie, stínanie a odstraňovanie stromov a krov  
     v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach, ak tieto  
     činnosti vykonával niekto iný ako správca vodného toku a k pri realizácii cyklochodníka  
     bude takáto činnosť potrebná.  
4.  Ak sa stavba bude realizovať vo vodách, pobrežných pozemkoch, v inundačnom území, vo  
     vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, k vydaniu stavebného povolenia  
     predmetnej stavby je potrebný súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy v zmysle §  
     27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Predmetný súhlas bude vydaný na základe osobitnej  
     žiadosti a stanoviska správcu dotknutých vodných tokov.  
5.  K realizácii prác je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle   
     § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
6.  Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby,  
     bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 100/2005  
     Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,  
     o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.  
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o Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 
15.05.2018 pod č. OÚ-TN-OCDPK-2018/016304-002/SKR: 

 

S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, 
požadujeme však rešpektovať nasledovné požiadavky: 
1.  Nakoľko sa navrhovaná stavba nachádza v ochrannom pásme II/507 (SO 200, SO 201), 
podlieha povoľovaciemu konaniu v zmysle ustanovení § 11 cestného zákona. Pred vydaním 
územného rozhodnutia treba požiadať tunajší úrad  o povolenie  
     výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty v zmysle žiadosti a príloh  
     uverejnených na internetovej stránke úradu: 
     http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy  – cesta II/507 
2.  Pred realizáciou stavebných prác na SO 200 a SO 201 požiadať tunajší úrad o určenie  
     použitia prenosného dopravného značenia počas prác, príp. aj o povolenia na čiastočnú  
     uzávierku cesty II/507 v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke  
     úradu: http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy. K uvedenému je potrebné vopred  
     spracovať a na ORPZ SR–ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác. 
3.  Cyklochodníky navrhnúť v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných  
     komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov (STN 73 6110, TP  
     07/2014,..). 
4.  Realizáciou stavby nesmie byť ovplyvnená alebo prerušená funkčnosť odvodňovacieho  
     zariadenia cesty II/507. 
5.  V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) nebude počas realizácie stavby  
     II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo  
     poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu. 
6.  Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie .  
7.  Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na  
     nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie napojenia na teleso  
     cesty II/507. 
8.  Tunajší úrad 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.  
(vyjadrenie je čiastočné, uvedené sú body týkajúce sa SO 200 a SO 201) 
 

o Slovenský pozemkový fond zo dňa 16.05.2019 pod č. SPFS11807/2018/402, 
SPFZ061190/2019: 

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s realizáciou predmetnej stavby podľa PD na pozemkoch NV 
za podmienky: 
1. Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby  
    majetkovoprávne usporiadané pozemky NV, 
2.  Zároveň SPF upozorňuje, že SPF môže previesť vlastníctvo k pozemkom NV ak dôvodom  
     prevodu je účel podľa prípadov uvedených v § 19 ods. 3 zákona 180/1995 Z.z.. 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby a vydaním stavebného rozhodnutia  na 
pozemkoch SPF, podľa PD za podmienky :  
1.  Stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného povolenia stavby  
     majetkovoprávne usporiadaný pozemok SPF a NV. 
2.  Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny 
3. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF  
    a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF  
    previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní  
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    s dotknutým pozemkom SPF.   
 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané. 
 

O d  ô v o d n e n i e 
 

Navrhovateľ Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, v zastúpení Jánom 
Gabrišom, zástupcom primátora mesta, podal dňa  16.04.2019 a doplnil dňom 21.05.2019  
návrh    na    vydanie    rozhodnutia  o umiestnení stavby „Cyklochodníky mesta Nemšová“, 
SO 200 Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové, SO 201 Lávka ponad potok Kľúčovec. 
Stavebný úrad dňa 17.04.2019 pod č. S/OcÚHS/0575/2019-001 oznámil podľa § 36 
stavebného zákona začatie územného konania  účastníkom konania, dotknutým orgánom 
štátnej správy  a  účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy, formou verejnej vyhlášky 
v súlade s § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov po dobu min. 15 dní od vyvesenia spolu s grafickou prílohou – situačným plánom 
umiestnenia stavby, na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Nemšovej. Verejnou vyhláškou  
bolo územné konanie začaté taktiež z dôvodu líniovej stavby podľa § 36 ods. 4 stavebného  
zákona. Súčasne na prerokovanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 10.05.2019 o 9:30 hod. Účastníci konania a dotknuté orgány boli 
upovedomení o tom, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté.  
Na ústnom pojednávaní a miestom zisťovaní sa v uvedenom termíne a čase zúčastnili za 
Mesto Nemšová Ing. Soňa Prílesanová, za príslušný generálny stavebný úrad Horná Súča 
Mgr. Katarína Poláčková.  
K návrhu boli predložené prílohy: 
- projektová dokumentácia,  
- výpisy z LV na dotknuté a susedné pozemky,  
- súhlas so zápisom GP od SPF,  
- geometrický plán č. 45682925-23/2016 zo dňa 23.03.2016, overený Okresným úradom  
  Trenčín,  katastrálnym odborom dňa 21.4.2016 pod č.  490/16, 
- geometrický plánu č. 45682925-24/2016 zo dňa 22.08.2016, overený Okresným úradom  
  Trenčín, katastrálnym odborom dňa 9.9.2016 pod č.  1058/16,                    
- nájomná zmluva medzi SVP, š.p. Banská Štiavnica a Mestom Nemšová, 
- kúpna zmluva zverejnená pod č. 68/2019 medzi účastníkmi Mesto Nemšová a Jozef Prno,  
  Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín, 
- kúpna zmluva zverejnená pod č. 57/2019 medzi účastníkmi Mesto Nemšová  
  a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová, 
- stanovisko Mesta o súlade so schváleným územným plánom mesta pod č. OV/45/2018- 
   2/PR-111/2019 zo 20.3.2019, 
- vyjadrenia dotknutých orgánov: 

o Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva vydaného pod č.j. OU–TN–OSZP3–2018/015787-
002TME zo dňa 14.05.2018, 

o Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, č. B/2018/01932-002/H6  zo dňa 
09.05.2018, 

o Slovak Telekom a.s., Bratislava, č. 6611813188 zo dňa 10.05.2018, 
o SPP – Distribúcia, a. s. pod č. TD/NS/0363/2018/Ga zo dňa 14.05.2018, 
o Západoslovenská distribučná a. s. Trenčín z 26.4.2018, 
o  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. zo 16.03.2017 pod č. CS SVP OZ PN 

2482/2017/2, CZ 8831/210/2017, 
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o Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. z 16.05.2018 pod č. CS SVP OZ PN 
4752/2018/2, CZ 16471/210/2018, 

o Železnice Slovenskej republiky, Bratislava z 6.6.2018 pod č. 297/2018-
SŽTS/107/2a.15, 

o Správa ciest TSK z 23.04.2018 pod č. SC/2018/1092, 
o Krajský pamiatkový úrad zo dňa 2.5.2018 pod č. KPUTN-2018/9438-2/33886, 
o Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna  správa 

ochrany prírody a krajiny z 03.05.2018 pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015591-002  
KOC, 

o Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 30.4.2018 pod č. TSK/2018/05605-2, 
o Ministerstvo obrany SR, ASM, zo dňa 4.5.2018 pod č. ASM – 50 – 1075/2018, 
o Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 17.5.2018 pod č. 

108/2018, 
o Slovenská správa ciest Žilina zo dňa 5.6.2018 pod č. SSC/8401/2018/6470/16482: 
o Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát zo   

            dňa 23.5.2018 pod č. ORPZ-TN-ODI-193-001/2018-ING, 
o Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna  vodná správa  

zo dňa 04.06.2018 pod č. OÚ-TN-OSZP3-2018/015731-002TMM 
o Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 

15.05.2018 pod č. OÚ-TN-OCDPK-2018/016304-002/SKR, 
o Slovenský pozemkový fond zo dňa 20.05.2019 pod č. SPFS11807/2018/402, 

SPFZ061190/2019.   
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a stavba 
cyklochodníkov je v zmysle Územného plánu mesta Nemšová schváleného Uznesením MsZ 
Nemšová číslo 367 zo dňa 28.2.2018 ako verejnoprospešná stavba celomestského významu. 
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a vlastníkov inžinierskych sietí boli zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia.  
V konaní neboli podané námietky účastníkov konania. Stavebný úrad vo svojom konaní 
postupoval v zmysle ustanovení stavebného zákona v znení neskorších predpisov  a  zákona 
o správnom  konaní. 
Umiestnením stavby za podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania.  
Správny poplatok: Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch sú obce oslobodené od platenia správnych poplatkov. 
 

P o u č e n i e. 
 

Podľa § 53 a 54  zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní proti  tomuto rozhodnutiu  môžu 
účastníci   konania   podať   odvolanie   na   stavebný úrad - Obec Horná Súča, Obecný úrad  
Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča  v  lehote  15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, 
pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky.  
Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.                                                                                                                                                                                 

                                                                             
       Ing. Juraj Ondračka  

                                                                                                             starosta obce  
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Toto rozhodnutie sa z dôvodu líniovej stavby, rozsahu stavby a stavby s veľkým počtom účastníkov 
konania doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky v súlade s § 36 ods. 4 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj 
neznámym účastníkom konania v súlade s § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov,  po dobu min. 15 dní od vyvesenia spolu s grafickou prílohou – situačný 
plán umiestnenia stavby, na úradnej tabuli pri Mestskom úrade v Nemšovej a na webovej stránke obce 
www.nemsova.sk. 
 

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

Pripomienky: boli / neboli * 
* nehodiace sa prečiarknite                                                          –––––––––––––––––––––– 
                                                                                                           Mestský úrad Nemšová 
                                                                                                                 podpis, pečiatka 
 

 
Vybavuje: Mgr. Katarína Poláčková 
Tel.: 032/65 19 615 
 

Príloha pre navrhovateľa: overená PD paré č. 3 stavby pre stavebníka   
Príloha pre účastníkov konania: 1 x kópia overeného situačného plánu 
 

Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
1. Mesto Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
Ostatní účastníci konania: 
2. Jozef Prno, Armádna 1658/11, 911 01 Trenčín 
3. Právni nástupcovia po nebohej Augustíne Fabušovej – doručenie verejnou vyhláškou 
4. Právni nástupcovia po nebohej Júlii Blízikovej – doručenie verejnou vyhláškou 
5. Slovenská republika – doručenie verejnou vyhláškou 
6. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšová, Mierové námestie 3, 914 41 Nemšová 
7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, 969 55 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava 
9. Vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom  chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť  
    rozhodnutím priamo dotknuté -líniová stavba – doručenie verejnou vyhláškou 
Dotknuté orgány:        
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 
12. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
14. Slovak Telekom a.s., 010 01 Žilina, Poštová 1 
15. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava 26 
16. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A,  911 01 Trenčín  
17. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
18. TVK a.s., Kožušnícka 1, 911 01 Trenčín 
19. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
20. Slovenský pozemkový fond, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín 
21. Slovenská správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
22. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 05 Trenčín 
23. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
24. Okresný úrad Trenčín, Odber cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3,  
       911 01 Trenčín 
25. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80  
      Piešťany 
26.   PRODOS, Ing. Dušan Duvač, Karpatská 1, 914 41 Nemšová 


