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MESTO  TRENČÍN 
              Mierové nám. č. 2, 911 64 TRENČÍN  
________________________________ 

ÚSaŽP 2022/33489/11441/3/Frš                                                                 V Trenčíne, dňa  07.03.2022 

MsÚ    2021/91876 

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.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. 608/2203 o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť 

stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami, obcou a  so známymi 

účastníkmi konania. Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka zo dňa 26.1.2021 a podľa § 

62 a v zmysle § 66 stavebného zákona a zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov rozhodol takto: 

 

Stavebníkovi Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36361518, v zastúpení Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky,  

 

povoľuje 

uskutočniť stavbu 

 

,,ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK “  
 

SO 01 – VN káblové prepojovacie vedenie  

       SO 02 – NN káblové vedenie od TS0068-120 Kubrá   

  SO 03 – Demontáž VN Vzdušných vedení Kubrá    

PS 01 – Rekonštrukcia TS0068 – 120 Kubrá  

 

Umiestnenie stavby: Dubnica nad Váhom – Soblahov   Parcely registra ,,Cˮ evidované na 

katastrálnej mape,  katastrálne územie Dubnica nad Váhom :  

par. č.: 4464/12, 1773/1, 1773/27, 1733/52, 1733/55, 1733/67, 1733/3, 1762/1, 1762/8, 

1762/9, 4459/35, 4459/5,   

 Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Dubnica nad Váhom :  

par. č.: 741/5, 579, 741/10, 741/11, 741/12, 741/13, 741/14, 741/15, 741/181 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne územie 

Nemšová :  
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parc.č.: 3657, 3659, 3549, 3548, 3546, 3538, 3537, 3536, 3534, 3532 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne 

územie Trenčianska Teplá :  

par. č.: 5723, 6449, 5806, 5896, 5415/1, 6446, 6223, 6222/2, 6338/2, 6338/6, 6338/5, 6338/4, 

6338/3, 6338/1, 6347/2, 6339/6  

Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne 

územie Trenčianska Teplá :  

par.č.: 5529, 5533, 5536, 5539, 5542, 5545, 5548, 5551, 5554, 5553, 5558, 5559, 5564, 5565, 

5570, 5571, 5576, 5577, 5582, 5583, 5588, 5589, 5593/2, 5594, 5597, 5598/2, 5600, 5601,  

5603/2, 5604/2, 5605/2, 5606/2, 5607/2, 5608/2, 5610/2, 5611/2, 5612/2, 5613/2, 5614/2,  

5615/2, 5616/2, 5617/2, 5618/2, 5619/2, 5622, 5623, 5624/2, 5625, 5627/2, 5628, 5629, 5630,  

5633, 5634, 5637, 5638, 5641, 5642, 5645, 5644/2, 5647/2, 5649, 5652/2, 5653/2, 5656/2,  

5657/2,5660/2, 5661/2, 5664/2, 5665/2, 5668/2, 5669/2, 5672/2, 5673/2, 5676/2, 5677/2,  

5680/2, 5681/2, 5684/2, 5685/2, 5688/2, 5689/2, 5692/2, 5693/2, 5696/2, 5697/2, 5700/2, 

5701/2, 5704/2, 5705/2, 5708/2, 5709/2, 5712/2, 5713/2, 5716/2, 5717/2, 5720/2, 5721/2,  

5723, 5725, 5728, 5731, 6449, 5730, 5735, 5736, 5738, 5739, 5742, 5743, 5749, 5751, 5757, 

5758, 5761, 5762, 5764, 5765, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5774, 5775, 5778, 5779, 5781,  

5783, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 

5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5807, 5808, 5863, 5866, 5867, 5870, 5871, 5874, 

5875, 5879, 5880, 5883, 5884, 5887, 5888, 5891, 5892, 5895, 5896, 5899, 5900, 5903, 5905,  

5908, 5810, 5913, 5914, 5915, 5919, 5921, 5924, 5926, 5929, 5930, 5933, 5935, 5939, 5940, 

5943, 5945, 5948, 5949, 5952, 5953, 5956, 5959, 5962, 5964, 5967, 5968, 5970, 5974, 5976, 

5979, 5980, 5983, 5984, 5987, 5988, 5991, 5993, 5996, 5998, 6001, 6002, 6005, 6006, 6009, 

6010, 6013, 6014, 6017, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6030, 6035, 6036, 6041, 6042, 

6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6291, 

6288, 6287, 6286, 6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274,  

6273, 6272, 6270, 6266, 6265, 6264, 6263, 6262, 6260, 6259, 6258, 6257, 6256, 6255, 6254,  

6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6247, 6246, 6245, 6244, 6242, 6241, 6233, 6446, 6229, 

5584/1, 6221, 6338, 6337/2, 6345/1, 6345/2, 6345/3, 6345/4, 6345/5, 6345/6, 6345/7, 6345/8, 

6345/9, 6345/11, 6345/12, 6345/12, 66347/12, 6347/11, 6347/2, 6339. Parcely registra ,,Cˮ 

evidované na katastrálnej mape,  katastrálne územie Dobrá :  

par.č.: 1976, 920, 91, 922, 923, 924, 925, 926, 1980, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 

936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954,  

955, 956, 957, 958, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 550/3, 

987, 988, 989, 990, 991, 992, 1986, 1274, 1277, 1979, 1279, 1978, 1280, 1993, 1281, 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne územie Opatová :  

par.č.: 1213/1, 1214/3, 1215/50, 1215/60, 1215/66, 1215/1, 1216, 3385, 4023, 3386, 3387, 

3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 

3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 

3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432,  

3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 4022, 4021, 4020, 4019, 3607, 3606, 

3605, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 

3590, 3589, 3588, 3587, 3586, 3585, 3584, 3583, 3582, 3581, 3580, 3579, 3578, 3577, 3576,  

3575, 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561, 

3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 

3545, 3544, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 3538, 3537, 3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531, 

3530, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516,  
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3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501,  

Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne územie Opatová :  

par.č.: 305/3,  

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Kubrá:  

par.č.: 2367/1, 2367/8, 2367/4, 1237/6, 2367/7, 2296, 2297, 2299, 2294/11, 2293, 2292/2, 

1633/2, 1633/3, 2294/4, 2294/12, 2288, 895/6, 895/5, 895/1, 895/3, 895/2, 2300, 814/1,  

814/27, 2301/1, 2302/2, 2301/3, 2301/2, 2301/33, 1837/1, 2322/2, 2330/5, 627/5, 627/16,  

627/17, 621/71, 621/91, 621/92, 621/93, 621/94, 621/95, 621/96, 621/97, 621/98, 618/4, 

620/35, 620/34, 620/33, 620/32, 620/28, 620/27, 2330/2, 619/2, Parcely registra ,,Eˮ 

evidované na katastrálnej mape,  katastrálne územie Kubrá:  

par.č.: 1093, 2749, 2762/1, 2762/4, 1096, 1095, 1094, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 

1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004,  

1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 2750, 1201, 1202, 1203,  

1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 978, 977, 976, 975, 974,  

973, 972, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 918, 2702, 2757/12, 1354/2,  

1355, 1356/2, 2685/2, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1852, 1851, 1850, 1849, 

1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840/2, 2686/2, 1950, 1951, 1952, 1953, 

1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 2687/3, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,  

1994, 1995, 1996, 1997, 2689, 2055, 2691/2, 1725/2, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 

1718, 2321/6, 1717, 1688, 1687, 1686,   

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Trenčín:  

2180/36, 2180/140, 2180/242, 2180/256, 2180/257, 2180/360, 2180/260, 2180/8, 2315/1,  

3410, 2337/1, 2402/6, 3402/2, 3930, 3825, 2362/114, 2934, 3856, 3871, 3311/2, 3874, 3929, 

3878, 1676, 1677, 1675/7,   

Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne 

územie Trenčín:  

par.č.: 2321, 2341, 2359/1, 2360/2, 2361, 3413, 2362/3, 2362/2, 2362/1, 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  katastrálne 

územie Soblahov:  

par.č.: 5034. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Trenčín dňa 08.03.2021, pod číslom 

ÚSaŽP  2021/31011/9494/3-Frš. 

 

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie: 

Predmet stavby 

Elektrická stanica Dubnica je "hraničnou rozvodňou" t.j. stojí v blízkosti hraníc distribučných 

území ZSD a SSE-D. ES Dubnica zásobuje najdôležitejších odberateľov v oblasti. Pri poruche 

na 110kV vedení nie je možnosť zabezpečiť zásobovanie v plnom výkonovom profile. Pre 

úplné a dlhodobo udržateľné zásobovanie odberateľov je potrebné zabezpečiť navýšenie 

disponibilného výkonu cca 10MW do ES Dubnica.  

Vybudovaním dvoch káblových VN napájačov od ES Trenčín Juh sa zabezpečí zvýšená 

kvalita dodávky elektrickej energie v zazmluvnených nadštandardných podmienok.  



 

 
 

Strana 4 z 38 Rozhodnutia ÚSaŽP 2022/33489/11441/3/Frš 

4 

Zároveň zapojením jedného napájača do zrekonštruovanej trafostanice TS0068-120 Kubrá a 

aj so zaústením okolitých VN vedení do TS0068-120 sa zabezpečí dodávka s napätím v 

tolerancii predpísanej normou STN 33 0120 - IEC 60 038 v širšej lokalite Trenčín Kubrá.  

 

Technický popis 

SO 01 - VN káblové prepojovacie vedenia  

Navrhované VN vedenia 2 x (3xNA2XS2Y 1x240) o dĺžkach 14800m a 14860m budú 

vyvedené z rozvodne VN Es Trenčín Juh z rezervných polí Č. 30 a 31. VN káble budú v 

rozvádzači ukončené koncovkami POLT 24C/1XI s T-adaptérmi RSTI 5854. Obmedzovače 

prepätí sa neosádzajú vzhľadom na káblovú VN sieť. Káble povedú spod rozvodne v 

existujúcom káblovom kanáli smerom k Liptovskej ulici. Po vyústení s kanálu (prechod sa 

zabezpečí gumovou upchávkou proti vniknutiu vody) pokračujú zeleňou popri ulici smerom k 

otoču autobusov na ulici Generála Svobodu a ďalej popri novobudovanom chodníku v trase 

existujúcich VN vedení smerom za obytnú zónu sídliska Juh. Za sídliskom káble povedú 

okrajom poľa popred novopostavené bytové domy a ďalej po pozemkoch Mesta Trenčín 

(poľná cestička) smerom k existujúcim vzdušným vedeniam VN. Ďalej káble pokračujú po 

poľnohospodárskom teréne v koridore vzdušných VN vedení smerom k lesnému porastu 

(lesopark Trenčín). Cez lesný porast káble povedú krajom lesnej cesty a popri asfaltovej 

komunikácii okolo skladov MO-SR smerom do mestskej časti Kubrá. V Kubrej káble povedú 

popri asfaltových komunikáciách smerom k št. ceste 1/61 a prekrižujú železničnú vlečku MO-

SR. Jedno prepojovacie vedenie (N1) sa zatiahne do existujúcej TS0068-120 (výmena VN 

rozvádzača - PS- 01).  

Prepojovacie VN káble ďalej pokračujú popri št. ceste 1/61 v koridore VN vzdušného vedenia 

smerom na časť Opatová. Pred Opatovou prekrižujú št. cestu IU/61 a za novým podchodom 

pre peších aj železničnú trať TU2701 Trenčín-Opatová a popri Opatovskej ceste povedú 

smerom k mestskej časti. Opatová. Pred zastavanou časťou káble odbočia a cez poľne 

pozemky povedú k existujúcemu vzdušnému VN vedeniu. Na poli prekrižujú odvodňovací 

kanál a ďalej povedú v koridore VN vzdušného vedenia smerom k PD Opatová. Areál PD 

káble obídu popri miestnej obslužnej asfaltovej ceste popri potoku Teplička a Vážskeho 

kanála. Po prekrižovaní Odvodňovacieho kanála trasa káblov povedie v koridore existujúceho 

VN vedenia po poľnohospodárskych pozemkoch smerom na Dubnicu nad Váhom. V trase 

prekrižujú potok Teplička, Odvodňovací kanál, trať ŽSR TU2303 Trenčianska Teplá-

Nemšová a pod mostným telesom aj št. cestu I/57. Káble ďalej povedú v súbehu s VN 

káblovými vedeniami popri asfaltovej komunikácii vedľa Vážskeho kanála smerom k Es a 

VD Dubnica, kde sa zaústia do VN Rozvodne časť ZSD do rezervných polí Č. 2 a 8. Káble 

pred rozvodnou sa zaústia do káblového kanála (prechod sa zabezpečí gumovou upchávkou 

proti vniknutiu vody) VN káble budú v rozvádzači ukončené koncovkami POLT 24C/1XI s 

T-adaptérmi RSTI 5854. Obmedzovače prepätí sa neosádzajú vzhľadom na káblovú VN sieť.  

Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 za dodržania STN 73 6005.  

Káble vo voľnom teréne a pod chodníkmi budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku 

krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri súbehu viacerých káblov s rozstupom 

20cm, resp. s oddelením betónovou doskou.  

- Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácii a vjazdov na pozemky 

bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV ø160mm, v hĺbke minimálne 100cm pod 

povrchom. Križovania asfaltových komunikácii zastavanom území sa prevedú 

podtlačením (bez zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 

100cm pod telesom cesty. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie.  

- Križovania tratí ŽSR sa prevedú podtlačením chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 

250cm pod telesom koľajiska. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa násypu.  

- Križovanie odvodných kanálov a potoka sa prevedie podtlakom chráničiek PE 160 v 

minimálnej hĺbke 120cm pod dnom kanála. Montážna jama bude umiestnené 8m od 

brehovej čiary.  
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Do hlavnej trasy navrhovaných VN káblových vedení budú pripoložené rúrky HDPE integral 

ø 40. Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku pripoložená ku VN káblom. 

Pri križovaniach a podtlakoch budú uložené do samostatných chráničiek FXKV 110, resp PE 

110. Trasy pripokládky.  

1. Es Trenčín Juh - TS0068-120 (Kubrá)  

2. TS068-120 - ES Dubnica  

Situácia prepojovacích 22 kV káblových vedení je zakreslená na výkresoch č. 2-14. Situácia 

zakreslená na jednotnej železničnej mape je na výkresoch č. JŽM1 a JŽM 2. Schéma VN 

rozvodu je na výkrese č. 15  

 

optotrasa ZSD – HDPE Integral ø 40 + UOK 

Do hlavnej trasy navrhovaných VN káblových vedení budú pripoložené rúrky HDPE integral   
ø 40 vrátane uloženie optického kábla.  

Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku pripoložená ku VN káblom. Pri 

križovaniach a podtlakoch budú uložené do samostatných chráničiek FXKV 110, resp PE 

110.  

Trasy pripokládky. 

1 – Es Trenčín Juh – TS0068-120 (Kubrá) 

2 – TS068-120 – ES Dubnica 

 

Situácia prepojovacích 22 kV káblových vedení je zakreslená na výkresoch č. 2-14. 

Situácia zakreslená na jednotnej železničnej mape je na výkresoch č. JŽM1 a JŽM 2. 

Schéma VN rozvodu je na výkrese č. 15 

 

 

S0 02 - VN káblové vedenia pri T80068-120 Kubrá  

V lokalite Kubranskej ulice sa existujúce VN vedenia zapoja do vymeneného VN rozvádzača 

v existujúcej TS0068-120 novými káblami 3 x NA2XS2Y 1x240. Predmetné VN káblové 

vedenia povedú v spoločných trasách s prepojovacími VN vedeniami (SO-01) a budú sa po 

trase napájať na pôvodné vedenia:  

1. VN487 v dĺžke 110m smer TS0068-119 v odbočení betónovej cesty do areálu firiem.  

2. VN487 v dĺžke 120m smer TS0068-125 s napojením vedľa pohostinstva na Jasnej 

ulici.  

3. VN473 v dĺžke 200m smer Es Skalka s napojením na Jasnej ulici pred 

mimoúrovňovou križovatkou.  

4. VN473 v dĺžke 200m smer UO 6/473 s napojením na Jasnej ulici pred 

mimoúrovňovou križovatkou.  

5. VN473 v dĺžke 440m s napojením na vzdušné vedenie VN prípojky smer Kubrá. Pred 

napojením kábel prekrižuje koľaje železničnej stanice vlečky MO-SR. Napojenie sa 

prevedie na vloženom betónovom stĺpe pred terajším UO 51/473. Na prechod sa osadí 

zvislý úsekový odpojovač.  

6. VN284 v dĺžke 360m smer TS0068-121 s napojením pre ceste 1/61. 

Navrhované 22kV káble sa budú napájať na existujúce VN káble pomocou priamych VN 

spojok POLJ 24C/1 x120-240 v niektorých prípadoch prechodovými spojakmi CJTH 31.  

Uloženie káblov bude v súlade s STN 34 1050 za dodržania STN 73 6005.  

Káble vo voľnom teréne a pod chodníkmi budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku 

krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri súbehu viacerých káblov s rozstupom 

20cm, resp. s oddelením betónovou doskou.  

- Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácii a vjazdov na pozemky 

bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV ø160mm, v hĺbke minimálne 100cm pod 

povrchom.  
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- Križovania asfaltových komunikácii zastavanom území sa prevedú podtlačením (bez 

zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 100cm pod telesom 

cesty. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie.  

- Križovania tratí ŽSR sa prevedú podtlačením chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 

250cm pod telesom koľajiska. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa násypu.  
 

S0 03 - Demontáž vzdušných vedení VN Kubrá  

Po prepojení VN vedení do TS0068-120 sa zdemontuje časť existujúceho VN vzdušného 

vedenia VN473 vedeného cez zastavanú časť od U06/473 s odbočkou s UO X/284-473 po 

UO 51/473.  

Vedenie je prevedené vodičmi 3x110/22 AlFe v dĺžke 215m, 3x70 AIFe6 v dĺžke 20m a 3x35 

AIFe6 v dĺžke 290m na betónových stĺpoch (8ks) drevených pätkovaných stĺpoch (2ks) a 

oceľových mrežových stožiaroch (2ks).  

PS-01 - Rekonštrukcia TS0068-120  

Predmetom PS-01 je výmena VN rozvádzača v murovanej TS0068-120 na Kubranskej ulici. 

Do rozvodne sa osadí nový izolovaný kompaktný rozšíriteľný rozvádzač VN typu 

KKK+KKK + KKKKT s diaľkovým ovládaním. Do rozvádzača sa napoja nové VN káblové 

vedenia - napájač N1 a 6x prepoje VN na existujúci rozvod.  

Pôdorys je na výkrese č. 15.  

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: 

Zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, ostatná plocha . 

 

2. Projektovú dokumentáciu vypracoval:     

Ing.Ján Baránek, r.č. 0724*A2 reg.č. 6602*I4 

III. Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky: 

1. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ 

v Trenčíne uznesením č. 683 zo dňa 12. 12. 2012 v znení Zmien a doplnkov č. 2, 

schválených uzn. MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených 

uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, Zmien a doplnkov č. 3, schválených 

uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018 a Zmien a doplnkov č. 5, schválených 

uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019 – je zaradená medzi verejnoprospešné stavby 

energetiky a spojov (stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou - kód EE). 

Po dokončení stavby je potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby so všetkými 

náležitosťami pre polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu predmetného 

objektu/ov, predmetných prípojok inžinierskych sietí spolu s ich povrchovými znakmi 

vrátane nadzemného vedenia v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK) a výškovom 

systéme Bpv - technická správa, výkres v súborovom formáte DGN alebo, DWG resp. 

DXF, zoznam súradníc v súborovom formáte ASCII a skenovanú kópiu stavebného  

2. K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť porealizačné 

zameranie stavby so všetkými náležitosťami pre polohopisné a výškopisné zameranie 

skutočného stavu predmetného objektu/ov, predmetných prípojok inžinierskych sietí 

spolu s ich povrchovými znakmi vrátane nadzemného vedenia v súradnicovom systéme 

S-JTSK(JTSK) a výškovom systéme Bpv - technická správa, výkres v súborovom 

formáte DGN alebo, DWG resp. DXF, zoznam súradníc v súborovom formáte ASCII a 

skenovanú kópiu stavebného povolenia. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

4. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej 

dokumentácie a podmienok povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať 

stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.  
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5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy a všetkých podzemných sietí podľa 

rozhodnutia o umiestnení stavby, respektíve vytyčovacích výkresov, orgánom alebo 

organizáciou na to oprávnenou alebo zodpovedným geodetom.  

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

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

vyhl.č.147/2013 Z.z. SÚBP a SBÚ.  

7. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľky – dodávateľ bude vybratý vo výberovom 

konaní. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby do 15 dní 

odo dňa výberového konania (oprávnený v zmysle § 44, ods. 1 stavebného zákona). 

8. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 

52 ods.1, zák..č 71/1967 Zb.  

9. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá.  

10. Stavebník je povinný: 

▪ Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

▪ V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a 

nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do 

projektovej dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre výkon  štátneho stavebného 

dohľadu. 

▪ Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými 

požiadavkami na výstavbu.    

▪ Viesť stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.  

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

▪ Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v 

záujmovom území ich správcami.  

▪ Ak na stavbe bude pracovať viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, zabezpečiť 

povereného koordinátora BOZP a koordinátora dokumentácie, podľa §3, §5, §6 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

rizikách. 

▪ Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad 

na vlastníkov susedných nehnuteľností. 

▪ 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. 

▪ Neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia mesta 

Trenčín.  

▪ Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou 

činnosťou. 

▪ Premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavebných 

činností obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného 

značenia. 

▪ Miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri 

ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie 

stavby nesmie dôjsť k poškodeniu priľahlej miestnej komunikácie a zaneseniu 

uličných vpustí. 

▪ Zabezpečiť stavebné práce tak, aby v priebehu výstavby neunikli do podzemných vôd 

nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a nezávadnosť 

▪ 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. 



 

 
 

Strana 8 z 38 Rozhodnutia ÚSaŽP 2022/33489/11441/3/Frš 

8 

▪ Stavebník je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu. 

11. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a  dotknutých 

organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na 

výstavbu a zo STN: 

 

Mesto Trenčín, USŽP 2020/36927/744, zo dňa 30.04.2020 

 

Mesto Trenčín v súlade § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 

stavebného zákona uplatňujúci požiadavky podľa osobitných predpisov vydáva nasledovné 

stanovisko k povoleniu vyššie vymedzenej stavby za nižšie vymedzených podmienok: 

 

Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona 

č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 

vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlasí v zmysle 

§ 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za 

nižšie vymedzených podmienok: 

 

1. pri stavebnej činnosti dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov 

2. na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa čl.7 VZN č.6/2018 o ochrane 

verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, 

3. navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v kolízii 

s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie, 

4. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť 

stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie, jestvujúce stromy komplexne chrániť pred mechanickým 

poškodením – debnením kmeňa do výšky min. 2,0 m, korunu vyviazaním príp. orezom 

konárov, ochrana koreňov pred prejazdom automobilov nanesením vrstvy štrku 

v koreňovom priestore, neuskladňovaním stav. materiálu v koreňovej zóne a zakrytím, 

zasypaním a vlhčením koreňov v prípade výkopových prác, 

5. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa 

jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú vzdialenosť použiť 

bezvýkopovú technológiu, vo výnimočných prípadoch ak sa výkop uskutočňuje 

v koreňovom priestore, musí sa vykonávať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie 

ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť len rezom, pričom rezné plochy musia byť 

zahladené a ošetrené, v miestach kde dochádza pri pokládke HDPE trubiek ku kolízii 

s jestvujúcimi drevinami tieto ochrániť vhodným spôsobom (chráničkou),  

6. po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a odovzdať 

správcovi verejnej zelene (Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.) v zmysle čl.7 

VZN č.6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 

Ods. 6 Pri prácach (stavebných a iných) prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba 

vykonávajúca tieto práce povinná zabezpečiť nasledovné: 
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písm.f) po skončení prác alebo inej stavebnej činnosti odstránenie všetkého odpadu 

a dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy zbavenej kameniva a iných prímesí 

v minimálnej hrúbke 20 cm na vopred skyprený a vyrovnaný terén, 

písm g) dodržať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie 

a odovzdať upravenú plochu vo funkčnom stave (úprava spočíva vo výseve trávneho 

osiva a prvej kosbe) správcovi verejnej zelene preberacím protokolom. 

 
 
MESTO TRENČÍN, MSÚTN-UMM-P/2020/38261/79293/PLZ, zo dňa 08.06.2020 

 
Súhlasí s uložením elektrického vedenia v súvislosti so stavbou „ES Trenčín Juh - ES 

Dubnica - prepoj VNK“ pre investora Západoslovenská distribučná a. s., v zmysle 

predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou 

Západoslovenská distribučná a.s., projektantom Ing. Jánom Baránekom z mesiaca 03/2019 za 

nasledovných podmienok: 

 

- stavebník je povinný umiestniť chráničky v úsekoch trás od križovatky ulíc 

Kubranská, Pred Poľom až po kruhový objazd Pred Poľom a pozdĺž výstavby 

investora Monolit Slovakia s. r. o., stavba „Bytové domy 1-9 za Liptovskou“ - 2etapa 

- stavebník je povinný rešpektovať zámery v zmysle územného plánu Mesta Trenčín, 

ktoré budú nedeliteľnou súčasťou stanoviska v grafickej podobe. 

 

Tento súhlas sa vydáva na žiadosť stavebníka k vydaniu územného rozhodnutia a to do 

doby uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre uloženie 

elektrického vedenia. 

Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré budú uvedené v Rozhodnutí 

oprávňujúcom stavebníka k zrealizovaniu predmetnej stavby. 

Tento súhlas nenahrádza Rozhodnutie o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie 

vydanom Útvarom mobility Mestského úradu v Trenčíne a Rozhodnutie na rozkopávku 

verejnej zelene vydanom Útvarom stavebným a životného prostredia Mestského úradu v 

Trenčíne.  

Stavebník je povinný zaslať v digitálnej podobe porealizačné zameranie na Útvar 

územného plánovania Mesta Trenčín. 

 

 

 

OBEC SOBLAHOV, 177/454/2019/OcÚSo/2-Km , zo dňa 08.07.2019 

Obec Soblahov Vám na základe Vašej žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii 

tavby: ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj V K, dáva nasledovné stanovisko: 

Obec Soblahov nemá k predloženej projektovej dokumentácii žiadne námietky. 

 

 

OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ, SU· 7338/950/2019 MD, zo dňa 28.06.2019 

Obec Trenčianska Teplá ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 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 l zákona č. 608/2003 Z. z. o 

štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 

stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov posúdila projektovú dokumentáciu stavby a na základe tohto posúdenia 

súhlasí so stavbou ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK za dodržania nasledovnej 

podmienky: 
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- zriadiť vecné bremeno za jednorazovú finančnú náhradu na parcelách vo vlastníctve obce 

Trenčianska Teplá, t. j. parcely č. CKN 1976, 1980 1979, 1279, 1280, 1993, parcely EK 

6449,5933,6446 

 

MESTO NEMŠOVÁ, 9412020 -2IPR-25412020, zo dňa  30.1.2020 

Mesto Nemšová, v zastúpení primátorom mesta, na základe Vašej žiadosti o vydanie 

záväzného 

stanoviska k predloženej PD stavby: „ES Trenčín JUH -ES Dubnica - prepoj VNK“ vydáva 

podľa § 4 ods. 3 písmeno d zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov nasledovné 

záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii k časti týkajúcej sa katastrálneho územia 

Nemšová - t. j. k SO - 01- VN káblové prepojovacie vedenia: s realizáciou stavby súhlasíme 

za nasledovných podmienok: 

1. Nebude zasiahnuté do jazdného profilu prístupových ciest trasovaných pozdĺž Vážskeho 

kanála a v mieste križovania ciest požadujeme uložiť káble do chráničky. 

2. Na pozemkoch, ktoré sú poľnohospodársky obrábané a v užívaní PD Vlára nebude 

obmedzené ich obrábanie poľnohospodárskou technikou s použitím hlbokej orby. 

 

 

Mesto Dubnica nad Váhom, Č. j. : Výst. - 25446/2019 - Ok - TE5-5, zo dňa 27.06.2019 

1. Uvádza, že na navrhovanej trase horeuvedenej líniovej stavby sa nenachádzajú inžinierske 

siete v našom vlastníctve, alebo v správe, 

2. súhlasí podľa § 120, ods. 2 stavebného zákona a podľa § 140b stavebného zákona s 

vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom 

líniovej stavbe „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj V K“ pri dodržaní nasledovnej 

podmienky: 

- V blízkosti navrhovanej trasy horeuvedenej líniovej stavby sa nachádza trasa 

plánovanej „Vážskej cyklomagistrály“, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie 

o umiestnení líniovej stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť4: úsek 

Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce“ pod č. j. 1043/2017/Dus-3 zo dňa 

12.11.2018 (stavebníkom je Trenčiansky samosprávny kraj). Vzhľadom k tomu, 

žiadame umiestniť Vašu líniovú stavbu, takým spôsobom, aby plánovaná „Vážska 

cyklomagistrála“ nezasahovala do jej ochranného pásma v zmysle zákona Č. 251/2012 

Z. z .. 

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, OU-TN-OCDPK-2019/021014-003/BLA, zo dňa 20.06.2019 

S predloženým projektom stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ a s vydaním 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných 

podmienok: 

1. Križovanie ciest III/872 a I/61 realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty v 

hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. 

2. Pred začatím prác v telese ciest III/l872 a I/61 je potrebné požiadať tunajší cestný správny 

orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb., k žiadosti 

je potrebné predložiť stanovisko príslušného správcu cesty a OR PZ ODI. 

3. V prípade ak práce pri cestách III/1872 a I/61 obmedzia cestnú premávku, je potrebné na 

ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky (DZ), pred ich použitím je potrebné 

dočasné DZ odsúhlasiť OR PZ ODI a podľa zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší 

cestný správny orgán o ich o určenie. 

4. V prípade obmedzenia premávky na cestách III/l872 a I/61 je potrebné ešte pred 

realizáciou 

prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty 

podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.  

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



 

 
 

Strana 11 z 38 Rozhodnutia ÚSaŽP 2022/33489/11441/3/Frš 

11 

6. Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré 

vzniknú 

v súvislosti s realizáciou stavby.  

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

doplniť,  ak si to vyžiada verejný záujem. 

 

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, 

stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa 

osobitných predpisov.  

 

Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, OU-TN-OKR1-2019/000014-121, zo dňa 

11.06.2019 

 

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

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. l 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, odbor krízového riadenia vydáva záväzné 

stanovisko k predloženej dokumentácii pre potreby územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na stavbu „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ z hľadiska civilnej 

ochrany. 

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí bez pripomienok. 

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, odbor starostlivo ti o životné prostredie, OÚ-TN-OSZP3-

2019/019978-002TKZ, zo dňa 11.06.2019 

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

vybraných zložiek životného prostredia má k vydaniu stavebného povolenia nasledovnú 

pripomienku: 

l. V prípade výskytu zelene je pri rekonštrukcii nutná jej ochrana v súlade s STN 80 7010 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V prípade výrubu drevín postupovať 

v súlade s ustanovením § 47 zákona.  

 

Stavba sa dotýka aj územia Dubnica n/Váhom. V tejto časti je príslušný na vyjadrenie 

Okresný úrad Ilava. 

 

Toto vyjadrenie sa vydáva podľa 9 ods. 1 písm. 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.  

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., zo dňa 8.6.2021, pod č. TD/NS/0885/2019/Ga 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

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

„Zákon o energetike"): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY'. 

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

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby), 
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- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

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

plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,  

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

www.spp:distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením 

plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D 

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

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

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

150 000,- €, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok 

opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

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

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého 

(ďalej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, 

so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o 

výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,  

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od 

obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste 

križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, vmieste 

priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne 

kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského 

zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, 

pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto 

stanoviska,    

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne 

alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je 

povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o 

stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

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

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

email: 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,   

- 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny 
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úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení 

osadiť do novej úrovne terénu, 

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

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

viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,   

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

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

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

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

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

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

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

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 

ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 

12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 

73 6005 a TPP 906 01,  

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

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako 

ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

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

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať 

stavby,  

OSOBITNÉ PODMIENKY: požadujeme rešpektovať vyjadrenie SPP-D ( výnimka) č. 

1397/141019/NM/lS zo dňa 4.11.2019; 

UPOZORNENIE: 

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

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, 

je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej 

zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný  najneskôr do 8. 6. 2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.  

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

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

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

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

  

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 10.6.2021, pod č. OU-TN-OSZP3-

2021/018513-002 

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 ustanovení § 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, 
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podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení udeľuje súhlas 

podľa § 27 ods. l, písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby „ES Trenčín Juh - ES 

Dubnica - prepoj VNK” za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Začatie stavebných prác vopred oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja (TVK, 

a.s„ Trenčín) a správcovi vodných tokov (SVP, š.p.) 

2. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia mať preverený technický stav, s platnou 

STK, pred vjazdom na stavenisko vizuálna kontrola technického stavu, vykonať opatrenia na 

zabránenie úniku ropných látok a iných kvapalín. V prípade zistenia úniku ropných látok 

takéto stroje vylúčiť zo staveniska. 

3. V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu 

olejových náplní ako i ďalšiu činnosť pri ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami. 

4. Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania 

prípadného úniku ropných látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých 

zamestnancov na stavenisku. 

5. Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného úniku 

ropných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda) - záchytná vanička, vapex, 

piliny... 

6. Prípadný drobný únik znečisťujúcej látky na terén počas výstavby bez meškania odstrániť - 

vybrať znečistenú zeminu do vhodného obalu (PE vrece, sud) a zneškodniť v súlade so 

zákonom. V prípade väčšieho úniku vykonať neodkladné opatrenia a informovať príslušné 

orgány - ORHaZZ v Trenčíne, TVK, a.s., Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. 

7. Trasa kábla nesmie zasiahnuť do ochranného pásma I stupňa vodárenského zdroja Dobrá - 

studňa HDI a HDŠ2 (KN-c 549/1, 550/2 v k. ú. Dobrá). 

8. Trasu kábla v súbehu s vodným tokom viesť mimo pobrežné pozemky vodných tokov resp. 

mimo ochranných pásiem — 10 m od derivačného kanála, 6 m od brehovej čiary vodného 

toku Teplička, 4 m ostatné vodné toky. 9. Pri krížení vodných tokov zamerať pred začatím 

prác nivelitu dna koryta vodného toku za prítomnosti úsekového technika správcu vodného 

toku. 

10. Miesto kríženia s vodným tokom geodeticky zamerať. Zameranie v digitálnej podobe 

odovzdať správcovi vodného toku. 

11. Po ukončení prác uviesť pozemky v blízkosti vodných tokov do pôvodného stavu. 

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

predpisov nezačne do jedného roka od vydania súhlasu. 

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa tento súhlas považuje za záväzné stanovisko podľa § 

140b stavebného zákona a platí pre potreby stavebného konania. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj, zo dňa 4.5.2021, pod č. TSK/2021/05926-2 

Trenčiansky samosprávny kraj, na základe žiadosti o zmenu vyjadrenia k stavbe „ES Trenčín 

JUH - ES Dubnica - prepoj VNK" a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ako  

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

cez   obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko: 

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne 

vysporiadanie parciel dotknutých stavbou (parc. č. KN-C 2288, k.ú. Kubrá), ktorých 

vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, 

e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt:032/6555 758. 

- Predmetnú stavbu je potrebné zosúladiť s pripravovanou stavbou Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v danom území „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK", 

časť 3: úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park a časť 4: úsek Nemšová 
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- Dubnica nad Váhom - Ladce, na ktorú bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby 

a v súčasnej dobe  prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a inžinierska činnosť.  

- Káblové vedenie bude lx križovať cestu III/1872 a križovanie bude realizované 

pretláčaním bez zásahu do asfaltového krytu vozovky. Montážne jamy budú 

umiestnené mimo cestné teleso. 

- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej 

komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré 

by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie. 

- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie 

Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie 

inžinierskych sietí a Určenia  prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.   

- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri 

ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. 

- Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír 

Bednár, tel.  kontakt: 0903 566 734, e-mail: vladimír.bednar@sctsk.sk). 

- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku. 

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím  

žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa 

stavebného a cestného zákona.  

 

Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. zo dňa 3.6.2021, pod č. OPO-0248/16 

Po posúdení predloženej dokumentácie a na základe oprávnenia na činnosť oprávnenej 

právnickej osoby č. OPO-0248/16 vydanom Národným inšpektorátom práce podľa § 14 ods. 3 

zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. vydávame toto odborné stanovisko – inšpekčnú správu. 

Dokumentácia svojím obsahom spĺňa požiadavky uvedené v § 9 vyhlášky MŽP SR 

č.453/2000 Z.z. 

Toto odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením sa 

vydáva na účely stavebného konania v štádiu vydania stavebného povolenia.  

 

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENĆÍN, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-TN-OSZP2-

2019/020868-002 JAN, zo dňa 26.06.2019 

 

Predmetom činnosti je vybudovanie dvoch káblových VN napájačov od elektrickej 

stanice Trenčín Juh do elektrickej stanice Dubnica nad Váhom, vrátane zapojenia jedného 

napájača do zrekonštruovanej trafostanice v Trenčíne-Kubrej. Zároveň sa zabezpečí zvýšená 

kvalita dodávky elektrickej energie a navýšenie výkonu o 10 MW do ES Dubnica. Trasy 

káblov sú navrhované popri komunikáciách zväčša pod chodníkmi a v zelených pásoch (hĺbka 

l m v pieskovom lôžku a plastovom kryte), v lokalite Žabí majer sú vedené pod nespevnenými 

komunikáciami v záhradkárskych osadách. Súčasťou dokumentácie je i demontáž vzdušných 

VN vedení v Kubrej a rekonštrukcia trafostanice na uvedenej lokalite.  

Trasovanie podzemného vedenia je navrhnuté na území, kde platí prvý stupeň ochrany 

podľa § 12 zákona č 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

nezasahuje do prvkov RÚSES, ktoré sú evidované v ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení 

aktuálnych zmien a doplnkov.  

Predkladaná dokumentácia nepočíta s výrubom ani orezávaním stromov, križovania 

koľajami komunikáciami, odtokovými kanálmi a tokmi sú navrhnuté riadeným podtlakom 

(mikrotunelovaním v hĺbke minimálne 2,5 m pod telesom koľají, 1 m pod komunikáciami. 

mailto:vladimír.bednar@sctsk.sk
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resp. 1,2 m pod dnom. Na základe vyššie uvedených skutočností nepožadujeme ďalšie 

posudzovanie 

predmetnej činnosti. 

 

V rámci zemných prác budú realizované výkopy pričom s prebytočnou zeminou z 

územia a neuvažuje a výkopová zemina sa použije na spätný zásyp a na povrchovú úpravu 

výkopov. Počas realizácie tavby vznikne ešte stavebný odpad v kategórii ostatný odpad 

170101,  170904, 170402, 170405, 170405, 170904. Tieto odpady budú zhromažďované a 

uložené v kontajneroch, a následne zhodnotené alebo zneškodnené v organizáciách na to 

oprávnených. Vedenie evidencie o druhoch a množstvách vznikajúcich odpadov, o ich 

zhromažďovaní či zneškodnení bude realizované v zmysle platnej legislatívy (§ 14 od. 1 

písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri 

oddelenom zhromažďovaní vzniknutých druhov odpadov na vyčlenenom mieste. kde budú 

zabezpečené proti odcudzeniu. znehodnoteniu či úniku do okolia. sa nepredpokladá ohrozenie 

životného prostredia. Z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme k predloženému projektu 

žiadne pripomienky. 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, OU-TN-PLO-

2020/004176-004, zo dňa 04.02.2020 

 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor vykonal vonkajšiu obhliadku plánovanej 

trasy podzemného kábla dňa 10.01.2020 a 20.01.2020 za prítomnosti zástupcov 

obhospodarovateľov. Na obhliadke bol posúdený možný vplyv trasy kábla na zabezpečenie 

obhospodarovania lesov. 

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie a údajov z platného Programu 

starostlivosti o lesy pre roky 2012-2021 pre lesný celok Trenčianske Stankovce vydáva 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 60 odsek 2 písm. c), d) zákona 

č.326/2005 Z. z. o lesoch v nesk. znení (ďalej len „zákon o lesoch“) toto záväzné stanovisko: 

 

I. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 6 odsek 3 zákona o lesoch súhlasí 

s umiestnením stavby „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj VNK“ na lesných pozemkoch 

p. CKN č. 1676, 1677, 1675/7,2368 v kú. Trenčín a na p. CKN č. 1235/1 v kú. Kubrá za 

týchto podmienok: 

 

1) Na využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby je potrebné rozhodnutie 

tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov na ploche 

potrebnej k demontáži vedenia a na manipulačnej ploche potrebnej pre výkop ryhy a uloženie 

podzemného elektrického kábla. So začatím prác na lesných pozemkoch nemožno začať pred 

nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Z lesných pozemkov budú do skončenia 

doby dočasného vyňatia odstránené všetky časti existujúceho vzdušného vedenia a 

podperných 

bodov. 

2) Podzemné káblové vedenie zobrazené na výkrese č.4 viesť po pravej strane lesnej cesty, 

teda na vonkajšej strane lesného komplexu. V prípade, že bude nutné použiť pre výkop a 

uloženie ryhy lesnú cestu, túto po uložení kábla vrátiť do pôvodného stavu. Podzemný kábel v 

súbehu s lesnou cestou uložiť do chráničky a do hĺbky min. 100 cm. 

3) Po realizácii stavby požiada investor pred vydaním kolaudačného rozhodnutia o vydanie 

rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch v ochranných 

pásmach podzemného káblového vedenia podľa § 43 z.č.25l/2012 Z. z. o energetike v nesk. 

znení na dobu životnosti stavby po zameraní jej skutočného vyhotovenia. 

4) Investor stavby je podľa § 35 o zákona o lesoch povinný uhradiť vlastníkom lesných 

pozemkov náhradu za obmedzenie vlastníckych práv za dočasné vyňatie lesných pozemkov z 
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plnenia funkcií lesov a následne za obmedzenie využívania lesných pozemkov v ochrannom 

pásme podzemného vedenia. 

5) Po realizácii stavby investor stavby požiada príslušný Okresný úrad Trenčín, katastrálny 

odbor o vymazanie vecného bremena vloženého podľa zákona o energetike z lesných 

pozemkov, ktoré po realizácii uvedenej stavby už nebudú ležať v ochrannom pásme 

demontovaného elektrického vedenia. 

 

II. Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor podľa § 10 odsek 2 zákona o lesoch 

súhlasí s umiestnením stavby „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - prepoj VNK“ v ochrannom 

pásme lesných pozemkov p. CKN Č. 1675/1, 1675/7 a Č. 2368 v k. ú. Trenčín, p. CKN č. 

1235/1, 3 , 4, 6, 7 v k. ú. Kubrá za týchto podmienok: 

 

l) V súbehu s lesnými pozemkami pred začatím výkopových prác vytýčiť trasu výkopu. V 

prípade, že pre uloženie výkopovej zeminy bude potrebné použiť lesné pozemky, je na 

využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby potrebné rozhodnutie tunajšieho 

úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov. 

2) Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté 

neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kameni a, zosuvom zeminy a snehu z lesného 

pozemku. 

3) Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a 

nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, 

terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so stavbou. 

Uvedené práce vykonávať výlučne na pozemku stavebníka. 

4) Podľa § 24 zákona o lesoch obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených 

prípadoch nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za 

použitie týchto pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za 

používanie cudzích pozemkov rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 

súdu môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania cudzích 

pozemkov. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým nie sú dotknuté 

všeobecné predpisy o náhrade škody. 

5) Podľa § 33 zákona o lesoch vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a zariadenia je 

povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred 

škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín 

z lesných pozemkov. Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného 

predpisu príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného 

hospodárstva alebo podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ 

lesa je povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku 

vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach. 

 

Týmto záväzným stanoviskom nie sú dotknuté súhlasy a vyjadrenia vlastníkov a 

obhospodarovateľov pozemkov, vyjadrenia a stanoviská iných orgánov verejnej správy. Na 

vydanie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

Štátnu správu lesných pozemkov v správe Ministerstva obrany SR vykonáva Vojenský lesný 

úrad. Ak sa nezmení umiestnenie stavby, platí toto stanovisko aj pre konanie o povolení 

stavby. 

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v nesk. znení (stavebný zákon), ak námietky účastníkov 

konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada 

si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, 

stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je 

nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na 

rozhodnutie veci stavebným úradom.  
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OÚ-IL-OSŽP-2019/001065-

002 MOJ, zo dňa 24.06.2019 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 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 a podľa § 68 písm. f) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) vydáva vyjadrenie 

podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia k projektovej dokumentácii stavby „ES TREĆÍN JUH - ES DUBNICA 

- prepoj VNK“, ktorú vypracoval Ing. Ján Baránek, autorizovaný stavebný inžinier, 0724* 

A2, apríl/2019. 

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

prírody a krajiny, má k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovné 

pripomienky: 

l. Podľa § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody každý, kto buduje, alebo plánovane rekonštruuje 

nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni 

usmrcovaniu vtákov. 

 

Toto vyjadrenie je platné pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „ES 

TRENČIN JUH - ES DUBNICA - prepoj VNK“ patriacej len do k. ú. Dubnica nad Váhom. 

Na vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu danej stavby patriacej do k. 

ú. Trenčín, Nemšová, Trenčianska Teplá, Soblahov je príslušným orgánom Okresný úrad 

Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo 

súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody. 

 

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA, Odbor krízového riadenia, OÚ-IL-OKR-2019/000969-002, zo 

dňa  4.6.2019 

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie Okresný úrad Ilava dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné 

budovať zariadenie civilnej ochrany. 

Okresný úrad Ilava súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na 

stavbu „ES Trenčín Juh – ES Dubnica - prepoj VNK“ bez pripomienok. 

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN, Odbor výstavby a bytovej politiky, OÚ-T-OVBP2-

2019/19891-2/Ma, zo dňa  7.6.2019 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, príslušný podľa ust. § 4 ods. 

b/ bod 6. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

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

poriadku (stavebný Zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 119 ods. 1 zák. č. 

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

neskorších predpisov na základe žiadosti, ktorú podala dňa 4.6.2019 Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, určuje podľa ust. § 119 ods. l , v spojení s § 

117 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad: Mesto Trenčín na územné konanie a vydanie 

územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné 

konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ES Trenčín JUH - ES Dubnica - 

prepoj VNK“. 
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Stavba sa bude realizovať cez katastrálne územia: Trenčín, Soblahov, Kubrá, Opatová, 

Dobrá, Trenčianska Teplá, Nemšová a Dubnica nad Váhom. 

 

Touto úpravou zostáva nedotknutá pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 

120 stavebného zákona. 

 

Stavebný úrad, ktorý nie je určeným stavebným úradom, a na ktorého území sa stavba 

(stavby) alebo opatrenie má (majú) uskutočniť, je povinný určenému stavebnému úradu 

poskytnúť plnú súčinnosť v správnom konaní. 

 

OKRESNE RIADITEĽSTVO POLICAJNEHO ZBORU, Okresný dopravný inšpektorát,   

ORPZ-TN-ODI-2-048/2019-ING 

 

Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s realizáciou 

navrhovanej stavby predbežne súhlasí za podmienky dodržania nasledovných pripomienok: 

1. Križovanie trasy káblového vedenia s cestami a miestnymi komunikáciami požadujeme 

realizovať bezvýkopovou metódou - pretlakom popod teleso vozovky komunikácie. 

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

požadujeme projekt organizácie dopravy počas výstavby predložiť na odsúhlasenie ODI 

v termíne najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác. 

 

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

podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú yyžadovať  naliehavé okolnosti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu. 

 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU,  ORHZ-TN1-

592-001/2019, zo dňa 10.6.2019 

 

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

zákona č. 314/2001 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 

bezpečnosti stavby pre stavebné konanie: „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ a s 

riešením 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 požadujeme ho predložiť pri 

kolaudačnom konaní. 

 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  

OHŽP/5249/123577/2019, zo dňa 01.08.2019 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 

písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. 

z.“) vo veci posúdenia návrhu na územné konanie stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - 

prepoj VNK“ žiadateľa Západoslovenská distribučná. a. s., Čulenova 6, 8]6 47 Bratislava  

vydáva podľa § 5 ods. 4 písm. n) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona Č. 355/2007 Z. z. v znení 

neskorších predpisov toto záväzné stanovisko: 

S návrhom na územné konanie stavby „ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK“ 

žiadateľa Západoslovenské distribučná, a. s., Čulenova 6, 81647 Bratislava, ICO: 36361518 

sa súhlasí. 
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Zároveň sa žiadateľovi ukladá povinnosť: 

1. Nakoľko sa navrhovaná stavba nachádza v 2. pásme hygienickej ochrany vodárenského 

zdroja Trenčín - Soblahovská cesta, ktoré bolo určené rozhodnutím Okresného národného 

výboru Trenčín - odboru PLVH č. OPLVH 3413/1988-405 zo dňa 30.12.1988 a v 2. 

pásme hygienickej ochrany vodárenského zdroja Trenčín - Sihoť, ktoré bolo určené 

rozhodnutím Okresného národného výboru Trenčín - odboru PLVH č. PLVH 3412/1988-

405 zo dňa 30.12.1988 je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 

- Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia byť vo výbornom technickom stave, 

musia mať platnú STK, pred vjazdom na stavenisko musí byť vykonaná vizuálna 

kontrola ich technického stavu a vykonané opatrenia proti únikom ropných látok a 

iných kvapalín. 

- Pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky 

znečisťujúcej látky (PHM. oleje, hydraulika) a v prípade únikov znečisťujúcich látok 

musí byt' znečistená zemina bezodkladne odstránená (PE vrecia, plastové barely) 

a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona o odpadoch. 

- V prípade poruchy vozidiel a strojov sa opravy nesmú vykonávať v blízkosti výkopov, 

rovnako dopĺňanie PHM a olejových náplní musí byt' vykonávané iba na spevnenej 

ploche.  

- Spätný zásyp výkopov musí byť vykonaný v čo najkratšom čase, na zásyp použiť 

prednostne vyťaženú zeminu. 

 

2. Vzhľadom na umiestnenie časti navrhovanej stavby vo vnútornom pásme hygienickej 

ochrany 2. stupňa vodného zdroja Dobrá - studňa HD-l a studňa HDŠ-2, ktoré bolo určené 

rozhodnutím Okresného národného výboru v Trenčíne - odboru PLVH č. PLVH 

1567/1988-405 zo dňa 27.12.l988, je potrebné dodržať podmienky vyplývajúce z 

hydrogeologického posudku vypracovaného spoločnosťou Progeo, Predmestská 75, O10 

01 Žilina, rok 2019 : 

 

- Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým 

stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia 

t. j. do pôdy a podzemných vôd. 

- Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme VZ. 

- Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných 

vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma II. stupňa, re p. v prípade 

krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné 

vane. 

- Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent (napr. VAPEX) 

na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok. 

- Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného 

kontajnera a odviesť ho na miesto k tomu určené. 

- Všetky odpady vznikajúce pri demontáži existujúcich stožiarov musia byť odvezené z 

územia OP a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom. 

- Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia ochranného 

pásma II. stupňa vodárenského zdroja. 

- Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja: Trenčianskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s, Trenčín. 

 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, KPUTN-2019/14831-2/46423, zo dňa 

13.06.2019 

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora: 

Západoslovenská distribučná, a. s, doručenej dňa 03.06.2019 o vyjadrenie k projektovej 
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dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 

pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „ES Trenčín Juh - ES 

Dubnica - prepoj VNK“ - líniová stavba, k. ú. Trenčín, Soblahov, Kubrá, Opatová, Dobrá, 

Trenčianska Teplá, Nemšová a Dubnica nad Váhom a určuje tieto podmienky: 

 

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

ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu 

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

internetovej adrese: https:/Iwww.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 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 . 

 

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 

zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko 

nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a 

pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po 

uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, 

na ktorý je určené. 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod.č.ÚSMŠ-37~88/2019 

Súhlasíme s umiestnením a realizáciou pripravovanej stavby "ES Trenčrn Juh - ES Obnica - 

prepoj VNK" vk. Ú. Kubrá a Soblahov za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Stavbu realizovať až po zriadení vecného bremena. 

2. Nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a zabezpečiť jeho ochranu. V záujmovom 

územi sa nachádza podzemné telekomunikačné vedenie vojenskej správy. Orientačný zákres 

trasy podzemného telekomunikačného vedenia zasielame v prílohe. Žiadame dodržať 

priložené podmienky ochrany vedeni elektronickej komunikačnej siete. Pred začatím prác 

žiadame zabezpečiť jeho vytýčenie. 

3. Zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnosť 

(obslužnosť) komunikácie 111/1872 (ul. Kubranská) a miestnej komunikácie ul. K zábraniu o 

minimálnej šírke jazdného pruhu 3,5 m. 4. Nezasahovať do telesa vojenskej železničnej 

vlečky VÚ 5728 Trenčín a zabezpečiť jej nepretržitú prejazdnosť (obslužnosť). 
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5. V prípade dopravných obmedzeni na pozemných komunikáciách (cestách) zasiahnutých 

záberom stavby, postupovať v zmysle §7 a §24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlá~ky 

FMO Č. 35/1984, §10, ods. 6, písmeno b. 

6. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v 

úsekoch záberu stavby. 

7. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzen! pri realizácii danej stavby 

žiadame oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OSSR, Kutuzovova 8, 832 

47 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dlcvd@mll.sk a na Vojenský útvar 5728 

Trenčín - Kubrá (kontaktná osoba p. Daniela Vozárová, tel. 0960334124). 

8. Nepoškodiť korajový zvršok (5x koľaj) pri pretlaku a uložení chráničky pod korajiskom. 

Realizáciou stavebnej akcie dôjde ku koUzií s vojenskými objektami a inžinierskymi sieťami 

v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky: 

• Križovanie koľajiska do objektu Vojenského útvaru 5728 Trenčín- Kubrá na parcele č.2293 

v správe ministerstva.  

• Súbeh s NN káblom v správe ministerstva pre stožiarové osvetlenie komunikácie uloženého 

v zelenom páse na parcele č.2294/11. 

• Výkop a uloženie VN kábla v zelenom páse na parcele č.2367/8 v správe ministerstva a v 

komunikácii do časti Psinec Kubrá na parc. č.2367/1 tiež v správe ministerstva. Prípadné 

krátkodobé obmedzenie vopred konzultovať s užívateľom (kontaktná osoba p. Daniela 

Vozárová, tel. 0960334 124). 

9. Po ukončení realizácie poskytnúť Stredisku prevádzky objektov , Železničná 3, 911 27  

Trenčín (kontaktná osoba p. Ivan Uherka, tel. 0960 339 504) projekt skutočného vyhotovenia 

a zamerania trasy VN kábla. 

Všetky zmeny pripravovanej stavby oproti predloženým podkladom zaslať na posúdenie. 

Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania. 

 

Podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete 

Existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona Č. 35112011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. V zmysle § 66 ods. 7 uvedeného zákona do projektu stavby 

sa musí 

zakresliť priebeh všetkých vedeni v mieste tavby, Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant. 

Pred začatím zemných prác ( výkop jám a rýh ) musi inve tor písomne odovzdať a dodávateľ 

stavebných prác prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na 

stavenisku. 

Pri práci v blízkosti podzemných telekomunikačných vedení sa musia dodržiavať platné 

právne 

predpi y, najmä Zákon č,351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, STN 73 6005 

Priestorová 

úprava vedenia technického vybavenia. STN 73 3050 Zemné práce. 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené podzemné 

telekomunikačné vedenia. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia 

najmä tým, že zabezpečíte: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy podzemných telekomunikačných 

vedení priamo na povrchu terénu, tak na stavenisku ako aj v jeho blízkosti 

preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou podzemného telekomunikačného vedenia a tiež s podmienkami, ktoré 

boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu 

podzemných telekomunikačných vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie ( napr. híbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od 

vyznačenej polohy vedenia ( zemné práce wkonávať len ručne ). 
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upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

skutočného uloženia podzemného telekomunikačného vedenia od vyznačenej polohy na 

povrchu 

terénu ( ±30 cm ), 

aby odkryté podzemné telekomunikačné vedenia boli riadne zabezpečené proti previsu, 

poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. pri križovaní a súbehoch treba telekomunikačné káble 

ochrániť chráničkarni ( betónové prípadne plastové žľaby, PVC trúbky, delené chráničky ), 

pred zasypaním zhutnenie zeminy pod odkrytými telekomunikačnými káblami, obnovenie 

krytia 

a označenia ( zákrytové dosky, fólia, markery ), bezodkladné oznámenie každého poškodenía 

podzemného telekomunikačného vedenia na telefónne číslo 0960 402200, 0960 406400, 0903 

824316 alebo faxové číslo 0960406420. 

Nedodržanie podmienok ochrany podzemných telekomunikačných vedení je porušením  

povinností podľa § 68 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom 

znení. 

Káble sú zakreslené orientačne ( označené kolízne úseky). Podrobné zakreslenie je možné 

vykonať u zástupcu prevádzkovateľa ( správcu )- Základňa stacionárnych KIS, Regionálny 

úsek Západ, Olbrachtova S, Trenčín. 

Pred začatím zemných prác je investor • dodávateľ stavebných prác povinný včas zabezpečiť 

vytýčenie podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Vytýčenie 

telekomunikačných vedení urobíme na základe písomnej žiadosti do troch týždňov od jej 

doručenia. Žiadosť zašlite na adresu: Základňa stacionárnych KIS, Olbrachtova S, 91 t 01 

Trenčín. Kontaktné tel. Č. 0960 - 406156,406152,406151,406150,406162,406163. 

Najmenej 30 dní vopred oznámiť zahájenie prác v priestore ochranného pásma vedenia, 

prizvat' k vykonaniu kontroly stavu vedenia pred jeho zasypaním (vydanie súhlasu pre jeho 

zakrytie, vystavenie zápisu o nepoškodení kábla a dodržaní podmienok vyjadrenia) zástupcu 

prevádzkovateľa ( správcu). Kontakty - Základňa stacionárnych KIS, Regionálny ú ek Západ, 

Olbrachtova 5, 

911 Ol Trenčín, tel. č. 0960 - 407200,407210,407211, 407226,407224, fax. Č. 0960 - 407209, 

0914367070. 

- 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín zo dňa 2.6.2020 

18508/2020-104 

VEC: Územné a stavebné konanie energetickej stavby - vyjadrenie 

Dňa 25.05.2020 nám bolo doručené Oznámenie hore uvedeného čísla o začatí územného 

konania a nariadení ústneho pojednávania stavby "ES - TRENČÍN JUH - ES DUBNICA – 

PREPOJ VNK" pozostávajúcej s objektov SO 01, SO 02, SO 03 a PS 01. 

V prílohe zasielame kópiu nášho vyjadrenia Č. 26536/2019- 104 zo dňa 3. júla 2019 k 

projektovej dokumentácii predmetnej stavby z 4/2019. Ako správca lesného pozemku, parcela 

CKN Č. 1235/1 v k.ú. Kubrá, vo vlastníctve SR vychádzajúc zo Záväzného stanoviska 

Okresného úradu Pozemkový a lesný odbor Č. OU-TN-PLO- 2020/004176-004 zo dňa 

04.02.2020 žiadame o dodržanie všetkých podmienok citovaného záväzného 

stanoviska a zároveň žiadame a navrhujeme z predmetného územného ako aj následného 

stavebného konania stavby vypustiť objekt SO 03- Demontáž VN Vzdušných vedení Kubrá a 

riešiť trvalé odstránenie existujúcej stavby v súlade s §88 odsek 3) zákona Č. 50/1976 Zb. 

stavebný zákon v platnom znení s poukazom na §II odsek 6) zákona Č. 251/2012 Z.z. o 

energetike v platnom znení výsledkom čoho bude povolenie stavebného úradu, v ktorom 

okrem iného úrad určí aj termín ukončenia núteného obmedzenia vlastníka lesného pozemku 

v užívaní pozemku v ochrannom pásme pôvodného VN vzdušného vedenia (deň odstránenia 

stavby a zániku ochranného pásma) a uvedie ako sa naloží s uvol'neným lesným pozemkom a 

aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných lesných pozemkov. 

Vydaniu predmetného povolenia na odstránenie stavby bude predchádzať písomná dohoda 
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Západoslovenskej distribučnej, a.s. s vlastníkom- správcom dotknutých lesných pozemkov 

o rozsahu súčinnosti a forme rekultivácie lesných pozemkov, resp. iných úkonov, ktoré 

zabezpečia že na ploche stavby pôvodného VN vzdušného vedenia sa v nasledujúcej dobe, t.j. 

po demontáži a ukončení doby núteného obmedzenia lesných pozemkov pod stavbou a v jej 

ochrannom pásme, zabezpečí plnenie funkcií lesov.  

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín zo dňa 3.6.2019 

26536/2019-104 

VEC: Žiadost' o stanovisko k projektovej dokumentácii - vyjadrenie 

Lesy SR š.p.• Odštepný závod Trenčín, ako správca lesných pozemkov vo vlastníctve SR 

a obhospodarovateľ lesných pozemkov, na základe preskúmania Vašej žiadosti ( tavba ES 

Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK podl'a projektovej dokumentácie L 13.0719.18.0003 

z 4120) 9) oznamuje, že lesné pozemky parcela KNC Č. 167517, 1676, 1677 v k.ú, Trenčín ft 

parcela KNC Č. 6338/1 v k.ú. Trenčianska Teplá nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a 

zároveň predmetné lesné pozemky nie sú ani v našom obhospodarovaní. Žiadosť je potrebné 

adresovať vlastníkom predmetných pozemkov t.j. Me tu Trenčín a pani Anne Roncovej, 

Trenčianska Teplá. 

 

Slovenská správa ciest zo dňa 12.7.2019, pod č. SSC/7500/2019/2320/25313 

Vec: es Trenčln Juh - ES Dubnica - prepoj VNK 

Stanovisko k dokument~cii na územné rozhodnutie a stavebné povolenie Na základe Vašej 

žiadosti a dokumentécie uvedenej stavby Vám dávame z hradiska koncepcie rozvoja cestnej 

siete v SR a majetkovej správy ciest l. triedy so zretefom na platnú sústavu STN nasledovné 

stanovisko:  

Vami navrhovaná trasa dvoch káblovych VN napájačov je umiestnená v dotyku (križovanie, 

súbeh) s cestou 1161Nové Mesto nad Váhom - "ava v zastavanom územi mesta Trenčin. 

Záujmov Slovenskej správy ciest sa dotýka pretláčanie popod cestu 1/61 v km 126,040 medzi 

Trenčlnom a časťou opateva a križovanie cesty 1157 v km 151,850 pod mostným telesom 

ponad Váiský kanál medzi Diarnicou 01 a Dubnicou nad Váhom. 

K predloženej dokumentácii máme na ledovné pripomienky: 

1. Pretláčanie nového VN káblového vedenia popod cestu 1/61 požadujeme realizovať kolmo 

na os vozovky s uložením káblov do chráničky v min. hlbke 1,2 m od nivelety cesty po hornú 

hranu chráničky. Montážne jamy požadujeme umiestniť v nespevnenej krajnici. O/žka 

chráničky musí presahovať min. 0,25 m steny montážnych jám. 

2. Optické káble križujú cestu 1/57 v ckm 151,850 pod mostným objektom MO 57-120, 

v súbehu s účelovou komunikáciou pri Vážskom kanále. Trasa vedenia kábla je umiestnená 

mimo opory mosta a nezasahuje do priestoru mostného objektu. 

3. Po ukončení všetkých realizačných prác požadujeme, aby cestný pozemok, pozemok pod 

mostným objektom MO 57-120 a jeho okolie bol vyčistený a upravený do povodného stavu. 

4. Pri realizácii prác nesmie dojsť k zásahu do spevnenej časti vozovky cesty 1/61, k 

porušeniu 

odvodňovacieho systém u ani k porušeniu stability cestného telesa. 

5. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

ani k znečisteniu vozovky cesty 1/61. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby 

povinný 

bezodkladne zabezpečiť jej očistenie na vlastné náklady. 

6. Investor/zhotovitef je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty 1/61 a jej 

prlslušenslve, resp. za škody vzniknuté tretim osobám realizáciou stavby. Nápravu je povinný 

vykonať investor/zhotoviter na vlastné náklady. 

7. Stavebný materiál a materiál z výkopových prác nesmie byť ukladaný na cestné teleso 

cesty 

1/61.Zeminu z výkopových prác nie je dovolené opätovne použiť kdekofvek v cestnom telese. 

8. Začatie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu komunikácie min. 3 dni 
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vopred a ukončené práce zápisniene odovzdať zástupcovi majetkového správcu komunikácie, 

ktorého prípadné pripomienky žiadame rešpektovať (Ing. Husáková, 0901 714763, resp. p. 

Gabriä, 0903 892 160). 

9. Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom 

a osadené len na základe určenia vydaného prlslu§ným cestným správnym orgánom. 

10. V prlpade, ak sa pretláčanie nachádza na parcele, ktorá je vo vlastnietve Slovenskej správy 

ciest po2adujeme, aby chránieka bola zameraná porealizačným geometrickým plánom 

(vrátane 

prlpadného ochranného pásma) a na jeho základe bola uzatvorená zmluva o vecnom bremene 

(kontakt Ing. Frassova, 0903264662, resp. 041/5074632). Zmluva o vecnom bremene, ktorá 

sa 

uzatvára so správcom majetku !tátu je odplatná. 

11. V pr/pade, ak sa pretlátanie nenachádza na parcele, ktorá je vo vlastnetve Slovenskej 

správy 

ciest požadujeme od investora stavby v súčinnosti s katastrom nehnuternostf identifikovať 

vlastni ka predmetného pozemku. 

12. Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii je potrebné vopred odsúhlasiť s SSC. 

13. V súlade s § 8 zák. e. 135/1961 Zb. o pozemn9ch komunikáciách (cestný dkon) je 

potrebné 

po!ladať Okresný úrad Trenčln, odbor cestnej dopravy a pozemn9ch komunikácii o povolenie 

na zvláštne uživanie cestnej komunikácie 1119. 

S vydanfm územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby .ES Trenčín Juh - ES 

Dubnica 

- prepoj VNK" súhlasíme a podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v podmienkach 

územného rozhodnutia, zapracované v dokumentácii na stavebné povolenie a rešpektované pri 

realizácii stavby. 

Železnice slovenskej republiky generál e riaditeľstvo, odbor expertízy 

č.30367/2019/0230·2 , zo dňa 21.11.2019 

Vec: Vyiadrenie k stavbe elektrickej stanice ES Trenčfn Juh-ES Dubnica prepoj VNK 

Ako účastníka konania ste požiadali Železnice Slovenskej republiky o vyjadrenie sa k PD, 

k vvššie uvedenej stavbe. Projektová dokumentácia sa venuje stavbe "ES Trenčín Juh·ES 

Dubnica- prepoj VNK". 

Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /OPO/ železničnej trate Bratislava - 

Žilina v žkm 125,747 -126,174 a krlžovaním v žkm 125,898 (pozemok v správe ŽSR). Stavba 

taktiež zasahuje do OPD trate Trenčianska Teplá - Hranica žSR/ČO v žkm 2,280 - 2,341 a 

križuJe trať v žkm 2,309. V záujmovom územi sa nachádzajú trasy naších podzemných 

vedení v správe ŽSR. Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, 

územných a stavebných konaniach, po oboznámeni sa s predlolenou dokumentáciou, nemá z 

hradiska rozvojových zámerov ŽSR k stavbe námietky, za dodržania nasledovných 

podmienok: 

1. Pred začatím samotných prác je nutné existujúce podzemné vedenia SOZTvytýčiť 

a kontaktovať Správcu vedenr SMSÚ OZT KT Žilina-ln8. Barčrka (0903 907 681) pre 

stanovenie dohody o harmonograme prác: a dodržať znenie stanoviska OR Žilina č. 

355/S0ZT/2019 zo dňa 24.10.2019. 

2. Po vytýčení vedení v správe OR ŽlJlna SOZTmusia byť všetky práce v koHznyc:h 

miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v Ich blízkostí, vykonané zvlášť opatrne 

(ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu I Pri súbehu, resp. v Ic:hbUzkostl, vykonané zvlášť 

opatrne (ručne), tak aby nedošlo k Ich poškodeniu. Pri krllovanf nového VN káblového 

vedenia s vedeniami OlT dodržať predpfsané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných 

noriem. 
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3. Požadujeme dodržať pripomienky ŽSRORŽilina 481/2019-SŽTS/107/ z 08.11.2019, Vám 

zaslané  K pretlakom popod železničnú trať je nutné prizvať zástupc:u 2SRp. Ing. Žlvčlca - 

0903 273 115. 

4. Zásah do pozemku ŽSRje nutné majetkovo právne usporiadať so Správou majetku ŽSR 

Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, HViezdoslavova 1,01001 Žilina pred vydanrm 

stav. povolenia. 

5. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej 

prevádzky. 

6. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadeni v správe 

ŽSR,spôsobené 

realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. 

7. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisova 

zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej 

správy - Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový 

stavebný 

Železnice Slovenskej republiky oblastné riaditeľstvo Žilina Stanovisko OR Žilina č. 

355/S0ZT/2019 z 24.10.2019 

má nasledovné pripomienky: 

1. V záujmových oblastiach stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (ŽDK, TK, DK, 

MK, zab, zar.) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčast'ou železničných zabezpečovacich 

a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaist'ujú bezpečnost' 

železničnej dopravy. Trasy podzemných vedení Vám boli informatívne zakreslené do 

priložených situácií. 

2. Pre spresnenie trás podzemných vedeni je potrebné ich vytýčit'. Vytýčenie podzemných 

vedeni objednat' formou objednávky u správcu vedeni OR Žmna SOZT v dostatočnom 

časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byt' uvedené: "Splatnosť faktúry 14 

dnf odo dňa jej vystavenia". PrOohou k objednávke na vytýčenie vedení musi byt' vyjadrenie 

OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musi byt' tiež priložené vypísané "PREHLÁSENIE 

PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA" v zmysle Metodického 

usmernenia riaditel'a Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 

("Prehlásenie" zasiela me v prflohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditel'om 

OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovat' vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka 

na tel. č. 0903907681. 3. Po vytýčení vedeni v správe OR Žilina SOZT musia byt' všetky 

práce v koliznych miestach týchto vedeni s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané 

zvlášt' opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní nového VN káblového 

vedenia s vedeniami OZT dodržať predpfsané vzdialenosti od týchto vedeni v zmysle 

platných noriem. 4. Pri pretlakoch popod železničnú trať žiadame umiestnenie štartovacich 

jám a híbku pretlaku zvolit' tak, aby nedol\o k poškodeniu vedeni v našej správe, resp. v 

'Prípade riadeného pretlaku dodržat' predpísanú vzdialenosť od našich vedeni a ich 

ochranného pásma. 

5. Nad trasami podzemných vedení sa nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy 

a prechádzať ťažkými mechanizmami. 

6. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom 

pásme 

káblov (1,5 ml ako aj STN 736005). 

7. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 

oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto 

poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona Č. 513/2009 o dráhach a o zmene 

a doplneni niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášat všetky náklady spojené s poškodením 
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verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej 

infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia. 8. Obnažené káble je potrebné 

chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina 

Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky 

poškodené.  

9. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedeni bez súhlasu správcu. 

--- 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, zo dňa  18.06.2019 

z pohľadu správcu vodných tokov a správcu pozemkov, dotknutých výstavbou, s vydanim 

rozhodnutia o umiestneni danej stavby. stavebného povolenia, podľa predlo1ene) PD, 

súhlasíme za dodržanie týchto podmienok: 

- Pri realizácii stavby rešpektovať STN 75 2102 a STN 73 6822. V súlade s STN 75 2102 

Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom 

vodnom toku (tok Teplička) v šírke min. 6 m od brehovej čiary a pri drobnom vodnom toku 

(Kolačlnsky potok, p. bezmenný. Opatovský potok) v Alrke min. 4 m od brehovej čiary 

obojstranne, ktoré požadujeme pri súbehu a križovaní VN kábla 

dodržať. 

• Pri súbežnom trasovanl VN kéblového prepojovacieho vedenia s derivačným kanálom 

Váhu. kábel uložiť 

mimo pozemky SVP. A.p., v odstupove] vzdialenosti 10 m od brehovej čiary kanála. 

• So spOSobom križovania upravených vodných tokov (podtláčanlm). podra predloženej PD 

súhlasime. 

Niveletu dna tokov iladam, pred realizáciou stavby zamerať geodetom za prítomnosti  nášho 

úsekového technika (Ing. Maslová. 0903 721 443), k6tu nivelety dna vyznačiť do rezov 

križovala.  

Miesto križovania v teréne takisto vyznačiť. 

• Pred realizáciou stavby spôsob krížovania neupraveného Kolačlnskeho potoka (technicky 

návrh - rez 

kri2ovania), odsúhlaiť s naälm úsekovym technikom na SPSV l. Púchov (Ing. Pecho. 0903 

925 608). 

• K zaháJanlu a ukončeniu prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať nailch 

úsekových 

technikov (Ing. Maslová. Ing. Pecho) a Ich pokyny rešpektovať. 

V prípade, že sa nezriaduje vecné bremeno na uloženie VN kábla (kri20vanie vodných tokov) 

na 

pozemkoch v správe SVP, l.p., zo zikona Č. 25112012 Z. z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. na trvalý zásah uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena 

na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk), a to bezodkladne po 

zriadení danej stavby. 

w Akékorvek äkody vzniknuté na našom majetku, vykonávater prác neodkladne ohlási nalej 

organizácii 

a vykoná nápravu na vlastné náklady. 

- Po ukončeni prác uviesť terén v rámci ochranného pásma tokov do povodného stavu, tzn. 

terén zarovnať, 

zhrnúť a dopestovať trávny kryt. O kontrole súladu vyhotovenia stavby s projektovou 

dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia bude sprsaný zápis za účasti nášho 

pracovnfka (Ing. maslová, Ing. Pecho). 

Nevyhotovenie a nepodpísane uvedeného zápisu sa bude povalovaf za nesplnenie podmienok 

stanovených natou organizáciou. 

• Po zriadeni danej stavby, porealizačné zameranie v súradnícovom systéme, v digitálnej 

podobe (vo 
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formáte .txt•. dxf .. dwg) odovzdať na kolaudácii danej stavby, na ktorú žiadame prízvať 

zástupcu Správy 

povodia stredného Váhu ll. Piešťany a Správy povodia stredného Váhu l. Púchov. 

Upozorňujeme, te vlastníctvo vi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa ust. § 47 

ods. 3zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať 

ojej riadnu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vOd, nakoľko 

nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd. splaven/n a ľadu, ako i vzniknuté pri 

mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona). 

Zriadenie stavby podlieha vydaniu súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 vodného zákona príslušným 

orgánom štátnej vodnej správy (OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o to). 

Záoadoslovenská distribučná, a.s.,18. 07. 2019 

súhlasíme  za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

l. V realizačnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné doplniť do textovej aj 

výkresovej časti 

podrobné riešenie VN technológie (doplniť diaľkové ovládanie s motorickým pohonom na 

všetky 

prvodové polia) novorekonštruvaného VN rozvádzača T5 0068-120 KUBRA. Zároveň je 

nutné 

dopracovať projekt nastavenia ochran v 22 kV časti ESTrenčín Juh a ESDubnica v spolupráci 

s tímom SeADA ti komunikácie a tlmom správy zariadeni VVN. 

2. V realizačnom stupni projektovej dokumentácie je nutné odsúhlasenie predloženej PD aj na 

time 

správy energetických zariadenI SEZ Sever, tim SCADA a komunikácia a tlmom správy 

zariadeni WN. 

3. Požadujeme rešpektovať v!etky j stvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v 

zmysle 

ustanoveni § 43 Zákona o energetike č.2S1/2012 Z.Z. a nadväzných leglslatrvnych predpisov. 

4. Projektant zodpovedá za detailné technické rlešenle v zmysle platných technických noriem 

(STN EN) 

a za pouiitie prvkov v OS (distribučnej sústave) výlučne zo schváleného typového katalógu 

výrobkov pre Západoslovenská distribučná, a.s. umiestneného na internetovej stránke: 

http://www.zsdis.sklsk/O-spolocnostl/lnformacny-servls/Obstaravanle (v prípade nejasnosti 

kontaktovať Tim technológie pre sieť, Ing. Gen~or 02/50612524). 

 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0321657285, 21.06.2019 

Vec: PpÚR a PpSP - "ES Trenčín Juh - ES Dubnica - prepoj VNK", investor 

Západoslovenská distribučná a.s. - vyjadrenie 

K predloženej PD pre vydanie zlúčeného územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

zaujímame v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.Z. nasledovné stanovisko: 

Popis navrhovaného technického riešenia: 

Cierom je zabezpečenie distribúcie v plnom výkonovom profile. Elektrická stanica Dubnica je 

.hraničnou rozvodňou· t.j. stoji V blízkosti hrane distribučných území ZSD a SSE-D. ES 

Dubnica 

zásobuje najdôležitejšleh odberateľov v oblasti. Pri poruche na 110kV vedeni nie je možnosť 

zabezpečiť zásobenie V plnom výkonovom profile. Pre úplné a dlhodobo udržiavané 

zásobenie 

odberaterov je potrebné zabezpečiť navýšenie disponibilného výkonu cca 10MW do ES 

Dubnica. 

Vybudovaním dvoch káblových VN napájačov od ES Juh sa zabezpeči zvýšená kvalita 

dodávky 
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elektrickej energie. Zároveň zapojením jedného napájača do zrekonštruovanej trafostanice 

TS0068-120 Kubrá a aj so zaústením okolitých VN vedeni do TS0068-120 sa zabezpeči 

dodávka s napät1m v tolerancii predpisanej normou. 

Trasy káblov sú navrhnuté popri komunikáciách zväčša pod ehodnlkmi a v zelených pásoch. 

V lokalite Žabl majer sú trasy vedené popri a pod nespevnenými cestičkami v záhradkárskych 

lokalitách. S navrhovaným riešenim 

súhlasime za podmienok: 

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe (ver. vodovod ver. 

kanalizácia). 

Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovnlkmi našej spoločnosti 

(vodovod: 

Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0911/976 607, kanalizácia: Ing. Hartmann  

kontakt hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239 469) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 

6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona Č. 442/2002 Z. zák. Podľa 

citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 50n I 

1,5 m a od DN 500, 2,5 m od vonkajäi~bo pôdorysného okrata vodovodného a kanallzačného 

potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia 

požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Správnosť 

spôsobu križovania navrhovaných prlpojok s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame 

plsomne odsúhlasiť pracovnlkmi naše] spoločnosti ešte pred ich zasypanlm. V tomto pásme je 

okrem iného zakázané vykonávať zemné práce. stavby. umiestňovať konätrukcie alebo iné 

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti. Ktoré obmedzujú prlstup k verejnému 

vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.  

2. Upozorňujeme Vás. že v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách § 27. odst. 4 je stavebnlk povinný na svoje náklady bezodkladne 

prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a prislušenstvo verejného vodovodu a 

kanalizácie majúce vzťah k terénu. k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. 

3. Ku kolaudácil po ukončeni realizácie výstavby optickej siete v danej lokalite Vás žiadame 

dodať zameranie skutočného stavu vybudovaných káblov na našu spoločnosť. 4. 

Upozorňujeme Vás, ie predmetná lokalita sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa 

vodného zdroja "Trenčln • Soblahovská cesta, ktoré bolo vymedzené 

rozhodnut1m vydaným Okresným národným výborom v Trenčlne pod č.j. OPLVH 

3413/1988- 

405 zo dňa 30.12.1988. vodného zdroja "Trenčln - Si hot", ktoré bolo vymedzené 

rozhodnut1m vydaným Okresným národným výborom v Trenčlne pod č.j. PLVH 3412/1988-

405 zo dňa 30.12.1988 a vodného zdroja Dobrá, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím 

Okresného úradu v Trenčlne - odbor životného prostredia pod č.j. F 2002/00920 - 002IZLP zo 

dňa 12.2. 2002. V územi rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia 

možné povoliť výstavbu obytných budova iných zariadeni len pokiaľ tieto nemôžu negatlvne 

ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na 

zariadeniach vykonajú také opatrenia. ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných 

a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme: 

)o> počas výstavby zabezpečiť stavebné práce tak. aby nedošlo k ohrozeniu kvality 

podzemnych vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja. )o> stavebník a budúci 

prevádzkovate l' je povinný dodržať režim činnosti a spôsob hospodárenia uvedený v 

rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Trenčín - Soblahovská cesta. Sihoť a 

Dobrá. 

)o> vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri 

prevádzkovani objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých 

sa vyžaduje manipulácia s látkami škodlacírni vodám.  

 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 4836/21/2019-Ca, zo dńa 4.7.2019 
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K žiadosti uvádzame 

1. Navrhované kéblové VN vedenie bude v lokalite ÓOV Dubnica nad Váhom križovať 

kanalizačné 

potrubie BT DN 2000 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len PVS a.s.) - 

viď 

priložená situácia. Kanalizácia je zakreslená červenou farbou. 

2. Upozorňujeme, že zakr"leole IS I len orientačn' t.J. "kreslenie IS mi len Informatlvny 

charakter. 

3. Investor je povinný zabezpeeit' vytýčenie IS v správe PVS a.s, v dotknutom územr. 

Vytýčenie vykoná 

PVS, a.s. na zaklade plsomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133. 

017 46 

Považské Bystrica, tel. 0905/ 850 734. 

4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 736005 o priestorovom usporiadani IS a pri 

umiestneni iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov 

a kanalizácii v zmysle zak.č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách 

v znenI neskoršIch doplnkov a zmien. 

5. Pred začat1m realizácie zemných prac žiadame ohlásiť sa u majstra kanalizácie  

6. Ku kolaudácii stavby je Investor povinný predložiť Protokol o vytýčenl IS a Protokol o 

dodržan I STN 73 60 05 a ochranného pásma verejnej kanalizácie, ktoré budú podplsané 

majstrom prevádzky kanalizácie.  

 

Slovak Telekom a.s., číslo: 6612118257, zo dňa 17.06.2021 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

alalebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Slovak Tlekom .1. DIGI SLOVAKIA, .r o. podujli zahrnú do podmienok určených stavebným 

úr dom pre vyd nie rozhodnuti o umle tnenl t vby I bo t vebného povoleni Všeobecné 

podmienky ochrany SEK, ktoré lÚ neodd litefnou lÚČ fou tohto stanovi ka rove je tav bnlk 

povinný rešpektov n ledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chrli-nené 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 uplynut1m doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrenI, v 

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

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polyg6nu alebo ak si stavebnlk nesplni 

povinnosť podta bodu 3. 

3. Stavebnlk alebo nim poverená osoba je povinná v prlpade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadost' je v kollzU so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo OIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovan Im 

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

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostrednlctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: 

4. V zmysle §66 ods. 7 zékona Č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musi zakresllť priebeh väetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zárovef\ upozorl'\ujeme stavebnlka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 35112011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné prel02iť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme 2iadatara. že v textovej ečstl vykonévacleho projektu musí figurovať 

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

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
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existujlJcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedeni a zaradení. 

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 poäkodenlu alebo 

naruäeniu ochranného pásma. za prevádzkovateľa SEK 

8. Nedodržiavanie vyAli uveden9ch podmienok ochrany zariaden' je porulen'm povinnostf 

podra §68 

zákona Č. 35112011Z.z. o elektronických komunlkácléch v platnom znenf. 

9.V prfpade, ie !Iadater bude so z mnýml prácami alebo člnnosťou z akýchkoľvek dOvodov 

pokračovaf po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnosr, je povinný zastav lf zemné práce a 

pofladaf 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. VzhFadom k tomu. že na Vaäom 

záujmovom 

Ozeml sa mOž\.!nachádzať zariadenia Iných prevádzkovateľov, ako SIJnapr. rádiové 

zariadenia. rádiové trasy, 

televlzne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od 

prevádzkovatefov týchto zariadenI. 

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

povrchu terénu 

vykoná Slovak Telekom, a.s. dklade objednávky zadanej cez internetov" aplikáciu na stránke: 

http://www.telekom. ktvyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch tý:!dňov od podania objednávky. 

11. Stavebnlk alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu na vyääie uvedené body 

dodržat pri svojej 

činnosti aj V~eobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia. 

12. Ziadater mOže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel 

konani podľa stavebného zákona a následnej realizácie v>'stavby. žiadatef nie je oprávnený 

poskytnuté 

informácie a dáta dalej rozšlrovat; prenajlmať alebo využlvať bez súhlasu spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. 

13. l:iadatera zaroveri upozorr"1ujeme,le v prlpade ak plánuje napojiť nehnutefnosť na 

verejnú elektronickú 

komunikačnu sieť úložným veden Im, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prlpojku. 

14. Poskytovater negarantuje geodeticku presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme 

nezbavuje žladatera povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prllohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky-ochrany SEK 

• Situaený výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

1. V pripade, fe zámer stavebnlka, pre kto~ podal uveden fladost', Je v koUzlI so SEK Slovak 

Telekom,a .•. alalebo OIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pésma t9chto 

sletf, je 

stavebnlk po konzultécll so zamestnancom Slovak T lekom,a.s. povlnn9 zabezpečil': 

• Ochranu alebo prelo1enie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak 

Telekom,a.s. 
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• Vypracovanie projektovej dokumentäcie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentécie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vaäej žiadosti je oprávnený vykonávaľ práce sllvisiace s preložemm sieti 

(alebo 

vybudovanim telekomunikačnej prfpojky) iba zmluvn~ partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

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

rôznou funkčnosťou. 

1. 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 prac vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 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 opatmosťou a bezpodm enečne nepoužlvali nevhodné náradie (napr, 

hlbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeníu vo 

vzdialenosti 1,5 m na kcadú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytim (zasypanlm) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenla zariadenia na telefónne člslo 0800123777 

• Overenie výäkového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak 

Telekom, a.s. 

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

vykonané bez Ich 

vedomia) 

UPOZORNENIE: V prlpade, že počas výstavby je potrebné zvýšif, alebo znlžiť krytie tel. 

káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prfp de poliadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná slef ST) je 

potrebné si 

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

4. Žiadame dodr!at' platné predpisy pod ra STN 736005 pre prlestorovú úpravu vedenI v 

plnom 

rozsahu. 

ORANGE SLOVENSKO a.s.,BA-2975 /2019,zo dňa 17.08.2021 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciach 

Č. 351/20 II Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 

nových komunikácii a 

spevnených plôch pokial' nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 

žlabovaním. Všetky vynutené práce 
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výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným 

správcom PTZ Orange Slovensko, a.s .. 

Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange 

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

Slovensko a.s. nim poverená 

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť 

správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

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

TKZ iných prevádzkovatel'ov 

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 objednatel' farbou, alebo kolíkmi / 

• preukázatelne 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 največšou opatmosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie 

a hlbiace 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 

• vyžiadať si súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochranom 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 (vzhl'adom 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 

eďalšie podmienky prevázkovatel'a a správcu PTZ : 

trasu viesť minimálne 0,5 m od vytýčenej Nedodržanie podmienok ochrany 

verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podl'a § 66 zákona Č. 

351/20 II a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah 

prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. 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 existencii PTZ. 
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IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

 

          Odôvodnenie : 
 

 

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

IČO: 36361518, v zastúpení Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, podal dňa 

06.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,ES – TRENČÍN JUH – ES 

DUBNICA – PREPOJ VNK “ stavebné objekty: SO 01 – VN káblové prepojovacie vedenie, 

SO 02 – NN káblové vedenie od TS0068-120 Kubrá, SO 03 – Demontáž VN Vzdušných 

vedení Kubrá, PS 01 – Rekonštrukcia TS0068 – 120 Kubrá Umiestnenie stavby: Dubnica 

nad Váhom – Soblahov   

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Dubnica nad Váhom : 

par. č.: 4464/12, 1773/1, 1773/27, 1733/52, 1733/55, 1733/67, 1733/3, 1762/1, 1762/8, 

1762/9, 4459/35, 4459/5,  

 Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Dubnica nad Váhom : 

par. č.: 741/5, 579, 741/10, 741/11, 741/12, 741/13, 741/14, 741/15, 741/181 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Nemšová : 

parc.č.: 3657, 3659, 3549, 3548, 3546, 3538, 3537, 3536, 3534, 3532 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Trenčianska Teplá : 

par. č.: 5723, 6449, 5806, 5896, 5415/1, 6446, 6223, 6222/2, 6338/2, 6338/6, 6338/5, 6338/4, 

6338/3, 6338/1, 6347/2, 6339/6 

Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Trenčianska Teplá : 

par.č.: 5529, 5533, 5536, 5539, 5542, 5545, 5548, 5551, 5554, 5553, 5558, 5559, 5564, 5565, 

5570, 5571, 5576, 5577, 5582, 5583, 5588, 5589, 5593/2, 5594, 5597, 5598/2, 5600, 5601, 

5603/2, 5604/2, 5605/2, 5606/2, 5607/2, 5608/2, 5610/2, 5611/2, 5612/2, 5613/2, 5614/2, 

5615/2, 5616/2, 5617/2, 5618/2, 5619/2, 5622, 5623, 5624/2, 5625, 5627/2, 5628, 5629, 5630, 

5633, 5634, 5637, 5638, 5641, 5642, 5645, 5644/2, 5647/2, 5649, 5652/2, 5653/2, 5656/2, 

5657/2,5660/2, 5661/2, 5664/2, 5665/2, 5668/2, 5669/2, 5672/2, 5673/2, 5676/2, 5677/2, 

5680/2, 5681/2, 5684/2, 5685/2, 5688/2, 5689/2, 5692/2, 5693/2, 5696/2, 5697/2, 5700/2, 

5701/2, 5704/2, 5705/2, 5708/2, 5709/2, 5712/2, 5713/2, 5716/2, 5717/2, 5720/2, 5721/2, 

5723, 5725, 5728, 5731, 6449, 5730, 5735, 5736, 5738, 5739, 5742, 5743, 5749, 5751, 5757, 

5758, 5761, 5762, 5764, 5765, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5774, 5775, 5778, 5779, 5781, 

5783, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 

5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5807, 5808, 5863, 5866, 5867, 5870, 5871, 5874, 

5875, 5879, 5880, 5883, 5884, 5887, 5888, 5891, 5892, 5895, 5896, 5899, 5900, 5903, 5905, 

5908, 5810, 5913, 5914, 5915, 5919, 5921, 5924, 5926, 5929, 5930, 5933, 5935, 5939, 5940, 

5943, 5945, 5948, 5949, 5952, 5953, 5956, 5959, 5962, 5964, 5967, 5968, 5970, 5974, 5976, 

5979, 5980, 5983, 5984, 5987, 5988, 5991, 5993, 5996, 5998, 6001, 6002, 6005, 6006, 6009, 

6010, 6013, 6014, 6017, 6018, 6021, 6022, 6025, 6026, 6029, 6030, 6035, 6036, 6041, 6042, 

6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6291, 

6288, 6287, 6286, 6285, 6284, 6283, 6282, 6281, 6280, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274, 

6273, 6272, 6270, 6266, 6265, 6264, 6263, 6262, 6260, 6259, 6258, 6257, 6256, 6255, 6254, 

6252, 6251, 6250, 6249, 6248, 6247, 6246, 6245, 6244, 6242, 6241, 6233, 6446, 6229, 

5584/1, 6221, 6338, 6337/2, 6345/1, 6345/2, 6345/3, 6345/4, 6345/5, 6345/6, 6345/7, 6345/8, 

6345/9, 6345/11, 6345/12, 6345/12, 66347/12, 6347/11, 6347/2, 6339. 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  
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katastrálne územie Dobrá : 

par.č.: 1976, 920, 91, 922, 923, 924, 925, 926, 1980, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 

936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 

955, 956, 957, 958, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 550/3, 

987, 988, 989, 990, 991, 992, 1986, 1274, 1277, 1979, 1279, 1978, 1280, 1993, 1281, 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Opatová : 

par.č.: 1213/1, 1214/3, 1215/50, 1215/60, 1215/66, 1215/1, 1216, 3385, 4023, 3386, 3387, 

3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 

3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 

3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 

3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 4022, 4021, 4020, 4019, 3607, 3606, 

3605, 3604, 3603, 3602, 3601, 3600, 3599, 3598, 3597, 3596, 3595, 3594, 3593, 3592, 3591, 

3590, 3589, 3588, 3587, 3586, 3585, 3584, 3583, 3582, 3581, 3580, 3579, 3578, 3577, 3576, 

3575, 3574, 3573, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566, 3565, 3564, 3563, 3562, 3561, 

3560, 3559, 3558, 3557, 3556, 3555, 3554, 3553, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 

3545, 3544, 3543, 3542, 3541, 3540, 3539, 3538, 3537, 3536, 3535, 3534, 3533, 3532, 3531, 

3530, 3529, 3528, 3527, 3526, 3525, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 

3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501, 

 Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Opatová : 

par.č.: 305/3, 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Kubrá: 

par.č.: 2367/1, 2367/8, 2367/4, 1237/6, 2367/7, 2296, 2297, 2299, 2294/11, 2293, 2292/2, 

1633/2, 1633/3, 2294/4, 2294/12, 2288, 895/6, 895/5, 895/1, 895/3, 895/2, 2300, 814/1, 

814/27, 2301/1, 2302/2, 2301/3, 2301/2, 2301/33, 1837/1, 2322/2, 2330/5, 627/5, 627/16, 

627/17, 621/71, 621/91, 621/92, 621/93, 621/94, 621/95, 621/96, 621/97, 621/98, 618/4, 

620/35, 620/34, 620/33, 620/32, 620/28, 620/27, 2330/2, 619/2, 

Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Kubrá: 

par.č.: 1093, 2749, 2762/1, 2762/4, 1096, 1095, 1094, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1019, 

1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 

1003, 1002, 1001, 1000, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 2750, 1201, 1202, 1203, 

1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 978, 977, 976, 975, 974, 

973, 972, 971, 970, 969, 968, 967, 966, 965, 964, 963, 962, 918, 2702, 2757/12, 1354/2, 

1355, 1356/2, 2685/2, 1861, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1852, 1851, 1850, 1849, 

1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840/2, 2686/2, 1950, 1951, 1952, 1953, 

1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 2687/3, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 

1994, 1995, 1996, 1997, 2689, 2055, 2691/2, 1725/2, 1724, 1723, 1722, 1721, 1720, 1719, 

1718, 2321/6, 1717, 1688, 1687, 1686,  

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Trenčín: 

2180/36, 2180/140, 2180/242, 2180/256, 2180/257, 2180/360, 2180/260, 2180/8, 2315/1, 

3410, 2337/1, 2402/6, 3402/2, 3930, 3825, 2362/114, 2934, 3856, 3871, 3311/2, 3874, 3929, 

3878, 1676, 1677, 1675/7,  

Parcely registra ,,Eˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Trenčín: 

par.č.: 2321, 2341, 2359/1, 2360/2, 2361, 3413, 2362/3, 2362/2, 2362/1, 

Parcely registra ,,Cˮ evidované na katastrálnej mape,  

katastrálne územie Soblahov: 

par.č.: 5034 
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Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon) a podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámilo dňa 31.08.2021 začatie stavebného 

konania všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám. 

V súlade s  § 61 ods.(2) stavebného zákona, z dôvodu že stavebnému úradu boli 

pomery staveniska dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho 

pojednávania. 

Účastníci konania mohli do podkladov nahliadnuť na Meste Trenčín, Útvare 

stavebnom a životného prostredia, Farská 10, Trenčín, počas stránkových dní (streda, piatok). 

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných 

dní  odo dňa doručenia oznámenia na Mestskom úrade v Trenčíne.  Tiež boli upozornení, že 

na námietky a pripomienky podané po určenej lehote nebude stavebný úrad prihliadať. V 

rovnakej lehote mali svoje stanoviská oznámiť dotknuté orgány, pričom pokiaľ ich v lehote 

neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou súhlasia. 

V stavebnom  konaní stavebný úrad  preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 

povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 8 

a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR a bolo zistené, že 

uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky § 47 stavebného zákona o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

V  stavebnom konaní nevzniesli pripomienky účastníci konania. 

 

K žiadosti bolo doložené: 

– projektová dokumentácia 2x,  

– doklad o zaplatení správneho poplatku, 

– plnomocenstvo, 

– stanoviská orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a záväzné stanovisko 

mesta Trenčín zo dňa 30.04.2020 č. USaŽP 2020/36927/744, 

 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a mesta boli zahrnuté 

do podmienok rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

stavby. 

 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 

800-, €,  slovom: osemsto eur, zaplatený dňa 19.01.2022 na účet Mesta Trenčín. 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto 

Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín.  Druhostupňovým odvolacím orgánom je 

Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má 

odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych 

opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.                                                              
    

 

  

                                                                          Mgr. Richard Rybníček 

                  primátor mesta Trenčín 
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Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia líniovej stavby. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli Mestského úradu Trenčín, Mestského úradu Nemšová, Mestského úradu 

Dubnica nad Váhom, Obecného úradu Soblahov, Obecného úradu Trenčianska Teplá a súčastne na 

ich webových stránkach.  

Mesto Trenčín  
  
VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

PRIPOMIENKY: boli – neboli                                                            ___________________           

                                                         Mestský úrad v Trenčíne    
  
  

Mesto Nemšová   
       

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

PRIPOMIENKY: boli – neboli                                                            ___________________           

                                                         Mestský úrad v Nemšovej   

Mesto Dubnica nad Váhom   

       

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

PRIPOMIENKY: boli – neboli                                                            ___________________           

                                            Mestský úrad v Dubnica nad Váhom   

Obec Soblahov  

        

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

PRIPOMIENKY: boli – neboli                                                            ___________________           

                                                         Obecný úrad v Soblahove  

Obec Trenčianska Teplá   
       

VYVESENÉ DŇA:  

ZVESENÉ DŇA:  

PRIPOMIENKY: boli – neboli                                                            ___________________           

                                             Mestský úrad v Trenčianskej Teplej   
  
Doručí sa verejnou vyhláškou:  

1. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36361518 - navrhovateľ   

2. Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky - splnomocnenec  

3. Mesto Trenčín – Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín   

4. Obec Soblahov, Obecný úrad, 913 38 Soblahov   

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

6. Mesto Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová verejná   

7. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41, Dubnica nad Váhom   

8. Verejná vyhláška  – právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k 

pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu 

byť stavbou priamo dotknuté.  
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Na vedomie:  

9. Mesto Trenčín – útvar mobility  

10. Mesto Trenčín – útvar majetku mesta  

11. Mesto  Trenčín – útvar územného plánovania  

12. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50  Trenčín   

13. Ministerstvo obrany, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

14. Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  

15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín  

16. Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín  

17. OU Trenčín, odbor cestnej dopravy  

18. OU Trenčín, odbor krízového riadenia  

19. OU Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie  

20. OÚ Trenčín, Pozemkový a lesný odbor  

21. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.BOX 45, 826 

45, Bratislava    

22. SPP - D, a.s., Bratislava  

23. TVK, a.s., Trenčín  

24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava   

25. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnuk Odšteplný závod Trenčín , Hodžová 38, 911 52 

Trenčín   

26. Okresný úrad Ilava, organizačný odbor, Mierové námestie 81/18, 019 01  

27. Okresný úrad Ilava, odbor krízové riadenie, Mierové námestie 81/18, 019 01  

28. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 

01  

29. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor Expertízy , Klementisova 

8, 813 61, Bratislava  

30. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava 826 19  

31. SVP š.p., OZ Piešťany, Náb. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  

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

33. Orange Slovensko, a.s.  

34. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne , Okresný dopravný inšpektorát v TN , 

Kvetná 7, 911 42 TN  

35. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín   

36. RUVZ Trenčín   

37. Západoslovenská distribučná a.s., Tím Projektov Bratislava, Čulenova 6, 816 47 

Bratislava  

38. Bevatron s.r.o. , g. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky   
  
 


