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Verejná vyhláška 
 

 

R O Z H O D N U T I E. 

 

 
Navrhovateľ Jakub Hurák, Ľuborčianska 756/6, 914 41 Nemšová požiadal dňa 27.03.2020 

Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na líniovú stavbu: 

 

 

,,ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNÉHO ROZVODU NNK “,  

SO101 – DISTRIBUČNÝ ROZVOD NN 

 

 

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

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

(ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, 

zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a  

stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní 

 

 

 

v y d á v a  

 

 

toto 

 

 

r o z h o d n u t i e 

o   u m i e s t n e n í   s t a v b y : 
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Líniová stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča na pozemkoch registra  

C KN parc. č.: 1845, 1846, 1850, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4 a bude pozostávať z (zo): 

 

Stručný popis stavby, architektornické a konštrukčné riešenie: 

 

  1.  SO101 – Distribučný rozvod NN: 

 

Navrhované rozšírenie rozvodov NN dopĺňa a naväzuje na existujúci distribučný rozvod  

a končí v novej rozvodnej skrini SR7. V rámci tohoto objektu je riešené: 

výmena: existujúcej rozvodnej skrine č. 170 o veľkosti SR6 /3x400A+4x160A/ za skriňu  

o veľkosti SR9, typ HASMA SR9-DIN1-VV-5x400A/5x160A-P2, rezervný vývod In=400A 

sa využije pre pripojenie navrhovaného kábla 

nový vývod: z existujúcej skrine č. 170 v distribučním NN rozvode, realizovaný káblom 

NAYY-J 4x240 mm², ukončeným v navrhovanej rozvodnej skrini SR11 v blízkosti 

plánovaných odberov. Rozvodná skriňa SR11 je riešená ako plastový pilier so zemným 

dielom, výr. HASMA Krompachy, v prevedení DIN pre energetiku. Spolu s navrhovaným 

rozvodom bude v spoločnom výkope uložený zemniaci pásik FeZn 30x4 mm pre uzemnenie 

nových elektrických rozvodných zariadení v dĺžke min. 50 m pre rozvodnú skriňu. Dĺžky 

jednotlivých úsekov sú uvedené v Schéme NN rozvodov, celková dĺžka trasy nového 

rozvodu je cca 256 m, z toho 6 m pod komunikáciou, 250 m prevažne v zelenom páse popri 

komunikáciach alebo vo voľnom teréne, dlžka kábla NAYY-J 4x240 mm² cca 270 m.  

Deliacim miestom medzi distribučným rozvodom a prípojkami k novým odberným miestam 

sú poistkové odpínače v rozvodových skriniach xSRy. 

prípojky: NN z navrhovanej rozvodnej skrine SR7, vrátane elektromerových rozvádzačov 

REx si zabezpečujú jednotliví odberatelia vo vlastnej réžií, prípojky budú realizované 

káblom NAYY-J 4x25 od rozvodnej skrine SR11 /istenie 3x40 A/ k elektromerovému 

rozvádzaču REx.  

fakturačné meranie spotreby el. energie: pre jednotlivé odberné miesta bude riešené ako 

priame 1- alebo 2- tarifným elektromerom E3S12T, rozsah 5-25 A, s predradeným hlavným 

ističom podľa požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity /MRK/.  

zemné práce: navrhované káble budú uložené vo výkope v zemi, prevažne vo voľnom teréne 

alebo v zelenom páse popri existujúcich komunikáciach, pred mechanickým poškodením 

chránené uložením do pieskového lôžka s prekrytím krycími doskami. V celej trase v zemi 

bude poloha elektrického vedenia vyznačená výstražnou fóliou. Potrubné a káblové vedenie 

je potrebné mechanicky zaistiť vhodným spôsobom.  

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musí spracovať oprávnený projektant 

spôsobilý vo výstavbe. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie  

pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. Dominik Slušný, autorizovaným stavebným 

inžinierom 0860 * A * 2 – 3. 

2.   Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 

Líniová stavba ,,ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNÉHO ROZVODU NNK “, SO101 – 

DISTRIBUČNÝ ROZVOD NN pre navrhovateľa Jakuba Huráka, Ľuborčianska 756/6,  

914 41 Nemšová, bude umiestnená v obci Nemšová v k. ú. Ľuborča na pozemkoch registra  

C KN parc. č. 1845, 1846, 1850, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4. 
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Polohové umiestnenie stavby: 

SO101 Distribučný rozvod NN:  

Rozšírenie existujúceho distribučného káblového rozvodu NN sa napojí na rozvodnú skriňu  

č. 170 osadenú na pozemku reg. C KN 1845, ktorá sa vymení za skriňu o veľkosti SR9. 

Rozvod NN bude ukončený v navrhovanej skrini SR11 na pozemku reg. C KN 1850. Skriňa 

č. 170 je na pozemku reg. C KN 1845 osadená. 

Dĺžka trasy nového rozvodu je 256 m, z toho 6 m pod miestnou komunikáciou Závadská,  

250 m prevažne v zelenom páse popri komunikácií alebo vo voľnom teréne, dĺžka kábla 

NAYY-J 4×240 mm² cca 270 m. 

Umiestnenie predmetnej stavby bude v súbehu s inými už zabudovanými elektrickými 

zemnými káblami v koridore šírky 350 mm vo voľnom teréne a v koridore šírky 500 mm  

pod komunikáciou v zmysle rozsahu projektovej dokumentácie.  

3. Podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu 

a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 

3.1 Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (podzemných vedení a zariadení) v záujmovom 

území od jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí a tieto rešpektovať v projektovej 

dokumentácií pre stavebné povolenie, vrátane ich ochranných pásiem s vykonaním účinných 

opatrení na ich ochranu pred poškodením. 

3.2 Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby navrhnúť tak, aby bol 

minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany životného 

prostredia. 

3.3 Dodržať všetky t. č. platné hygienické, požiarno – bezpečnostné, právne a technické 

predpisy týkajúce sa predmetnej stavby, zvlášť dodržiavať zák. č. 124/2006 Z. z., nariadenie 

vlády č. 396/2006 Z. z., vyhl. č. 167/2003 Zb., SÚBP a SBÚ Bratislava a STN 73 4301. 

3.4 Súbehy a križovanie inžinierskych sietí riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 38 6413, STN 

38 6415 a STN 73 4301. 

 

3.5 Slovak Telekom, zo dňa 12.05.2020 číslo 6612012417: 

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

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

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

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

proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

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

ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

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

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

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

pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť  

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

SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289. 

 

 

 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa  

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

Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

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

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení  

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

prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

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

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby  

na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení.   

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

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

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

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

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

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 

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

televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si 

obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

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

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

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

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

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

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

prílohy tohto vyjadrenia. 

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

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

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

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

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

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

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1.    V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK 

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

týchto sietí, je stavebník po konzultácií so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný 

zabezpečiť:  

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a. s. 

- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia.  

- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:  

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474. 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení  

(káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.  

2.   Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,  

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo  

na povrchu terénu. 

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

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

na jeho ochranu stanovené. 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu. 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje). 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

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

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypavaním). 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777. 

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

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

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca. 

 

mailto:hradil@suptel.sk
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3.   V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) 

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

 

4.   Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu. 

 

3.6 Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 19.02.2020 číslo 

CD 8099/2020: 

S vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasí. 

Konštatujeme, že stavebný objekt SO 101 – Distribučný rozvod NN bude budúcim zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. s prihliadnutím na nižšie uvedené pripomienky 

k predloženej projektovej dokumentácií: 

- SO 101Distribučný rozvod NN: Rozšírenie navrhovaného NN podzemného 

káblového vedenia začne v existujúcej  rozpojovacej a istiacej skrini  

SR6 č. 40-170, osadená na parcele č. 1845 k. ú. Ľuborča, ktorá bude vymenená  

za skriňu SR9 DIN1-VV-5×400A/5×160A. Nové NN podzemné káblové vedenie 

káblom NAYY-J 4×240 sa pripojí vo výmennej skrini SR9 č. 40-170, kábel bude 

vedený v trase prevažne v zelenom páse popri miestnych komunikácií v celkovej 

dĺžke trasy 256 m s ukončením v novej skrini SR11 3×400A/8×160A umiestnenej 

v blízkosti plánovaných odberov. Navrhovaná trasa nového NN podzemného 

káblového vedenia povedie parcelami č. 1845, 1846, 1850, k. ú. Ľuborča. 

V križovaní s miestnymi komunikáciami bude NN kábel uložený v korungovanej 

chráničke. 

Do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie žiadame zapracovať nasledovné: 

 SO 101 bude spracovaný v súlade s postupmi (postupy dostupné na www.zsdis.sk) 

o  pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie 

o  zásady budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí 

                  SO 101 bude vypracovaný v zmysle štandardov projektovej dokumentácie, ktoré  

                  sú dostupné na web. adrese: https://www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/Dokumenty/ 

                  Standardy-projektovej-dokumentácie s použitím schválených materiálov 

                  Prevádzkovateľom ZSDIS, na webovom sídle 

                  https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleld=11 

 

Pre vylúčenie pochybností toto stanovisko nenahrádza stanovisko spoločnosti 

Západoslovenská distribučná a. s. pre stavebné konanie. Za účelom vydania stanoviska 

k projektovej dokumentácií pre stavebné konanie je potrebné, aby investor/stavebník predložil 

projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné konanie spolu so žiadosťou o vyjadrenie 

k projektovej dokumentácií. 

 

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

žiadame rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma. 

 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie žiadame v čase tvorby konzultovať 

a pred podaním žiadosti o vyjadrenie pre stavebné konanie je potrebné uzatvoriť 

príslušnú zmluvu (v čase riešenia zmluvného vzťahu môžu byť zmluvy a zmluvné  

http://www.telekom.sk/
http://www.zsdis.sk/
https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleld=11
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podmienky iného charakteru, a preto nie je možné považovať nižšie uvedenú 

informáciu o druhu zmluvy za záväznú): 

 Výstavbu stavebného objektu SO 101 je možné riešiť Zmluvou o pripojení – 

hromadnou  

 V prípade Zmluvy o pripojení – hromadnej bude Investorom a Stavebníkom 

stavebného objektu SO 101 spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s.. 

3.7 Mesto Nemšová zo dňa 17.06.2020 pod číslom MsÚ/1536/2020: 

Udeľuje súhlas len na účely vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby 

s podmienkou, že pri podaní žiadosti o vydanie stavbeného povolenia predložíte stavebnému 

úradu zmluvu o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti mesta Nemšová 

ako povinného z vecného bremena strpieť na predmetných nehnuteľnostiach zriadenie, 

uloženie  a existenciu inžinierkej siete. Vecné bremeno musí byť v súlade s článkom 11 ods. 1 

VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 

Nemšová schválené mestským zastupiteľstvom formou uznesenia. 

 

3.8 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.06.2020 pod číslom 

SC/2020/615-2: 

Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia 

- Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh cesty III/1884 o min. šírke 2,75 m 

prejazdný. 

- Pri vykonaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným 

značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. 

komunikácií v Trenčíne. 

- Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť 

obmedzená premávka na ceste. 

3.9 Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch 

a zariadeniach počas výstavby, stavebník bude zaviazaný v podmienkach stavebného 

povolenia na ich plnenie. 

 

3.10 Stavebník je povinný oboznámiť účastníkov konania o začatí stavebných prác najmenej 

14 dní pred ich začatím, k čomu bude zaviazaný v podmienkach stavebného povolenia na ich 

plnenie.     

 

4. O vydanie stavebného povolenia stavebník požiada: 

- Mesto Nemšová ako príslušný stavebný úrad. 

- Žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať prílohy vyplývajúce zo stavebného 

zákona. 

- Projektovú dokumentáciu musia vypracovať osoby s príslušným odborným 

oprávnením. 

5.  Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o vydanie  stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona  v znení neskorších 

predpisov. 
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6. Navrhovateľ všetky podmienky, za ktorých mu je povolené umiestnenie  stavby je povinný 

plniť a po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa zaväzuje ich splniť. 

 

     7. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote neboli vznesené 

     námietky účastníkov konania. 
 

 

O d ô v o d n e n i e. 

 

Navrhovateľ Jakub Hurák, Ľuborčianska 756/6, 914 41 Nemšová požiadal dňa 27.03.2020 

Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na líniovú stavbu: ,,ROZŠÍRENIE 

DISTRIBUČNÉHO ROZVODU NNK “, SO101 – DISTRIBUČNÝ ROZVOD  NN. 

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

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

stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

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

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov oznámil dňa 14.07.2020 pod číslom OV/678/2020-2/BL-1784 začatie konania 

o umiestnení stavby a nariadil  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré  

sa uskutočnilo dňa 11.08.2020. Oznámenie bolo doručené navrhovateľovi, účastníkom 

konania a dotknutým orgánom, ktorí si mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky 

najneskôr na ústnom konaní, na čo boli v oznámení písomne upozornení. 

Návrh bol doložený: 

- Projektom ,,ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNÉHO ROZVODU NNK“, SO101 

DISTRIBUČNÝ ROZVOD  NN, vypracovaným Ing. Dominikom Slušným, autorizovaným 

stavebným inžinierom 0860 * A * 2 – 3, 

- stanovisko k vybudovaniu prípojky od Jarmily Novosádovej, Veroniky Dobranskej,  

    Lukáša Dobranského 

-   potvrdením o zaplatení správneho poplatku 40 € 

-   Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: 

 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.06.2020  

číslo SC/2020/615-2 

 Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 19.02.2020 číslo CD 8099/2020 

 Mesto Nemšová zo dňa 17.06.2020 

 Slovak Telekom a. s. zo dňa 12.05.2020 číslo 6612012417 

Stanoviská dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní postupoval v zmysle stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb. 

 

Umiestnenie navrhovanej stavby je v súlade s Územným plánom mesta Nemšová schváleným 

Uznesením MsZ Nemšová číslo: 367 zo dňa 28.02.2018. V zmysle záväznej časti ÚP sú 

predmetné územia v regulačných blokoch s označením DI s funkčným využitím ako územie 

verejnej dopravnej infraštruktúry, RZO s funkčným využitím ako územie rekreačného 

využitia – záhradkárske a chatové osady, Z s funkčným využitím ako územie zelene líniovej, 

izolačnej, ostatnej. 
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Umiestnením stavby za podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené 

záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. 

 

Správny poplatok v zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov bol 

                                uhradený vo výške 40 €. Slovom: štyridsať eur. 

 

P o u č e n i e. 

 

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

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

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

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní 

od nasledujúceho dňa po vyvesení. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Miloš Mojto 

                                                                                                          primátor mesta Nemšová 

 

 

VYVESENÉ DŇA:  

 

ZVESENÉ DŇA:   

 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

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

                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         

                       podpis, pečiatka 
 

Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD 

 

Doručí sa: 

Žiadateľ: 

1.    Jakub Hurák, Ľuborčianska 756/6, 914 41 Nemšová 

Ostatní účastníci konania: 

2.    Mesto Nemšová FO – Ing. Jarmila Savková, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

3.    Mgr. Mária Huráková, Ľuborčianska 756/6, 914 41 Nemšová 

4.    Bc. Lukáš Dobranský, Lipová 92/25, 076 62 Parchovany 

5.    Bc. Veronika Dobranská, Lipová 92/25, 076 62 Parchovany 

6.    Jarmila Novosádová, Ľuborčianska 756/6, 914 41 Nemšová 
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7.    Ing. Marián Štefánek, Šoltésovej 1724/11, 911 01 Trenčín 

8.    Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava 

9.    Michal Mutňanský, Družstevná 970/20, 914 41 Nemšová 

10.  Oľga Kvasnicová, Závadská 771/25, 914 41 Nemšová 

11.  Pavol Mutňanský, Družstevná 969/22, 914 41 Nemšová 

12.  Katarína Bobotová – v zastúpení SPF 

13.  Ján Hrnčiarik – v zastúpení SPF 

14.  Helena Pulišová – doručené VV 

15.  Ladislav Kakody, Ľuborčianska 18, 914 41 Nemšová 

16.  Margita Kakodyová, Ľuborčianska 18, 914 41 Nemšová 

17.  Jana Bonková, J. Lacu 1016/24, 914 41 Nemšová 

18.  Anna Kráčalová, Za Soľnou 1061/5, 914 41 Nemšová 

19.  Marta Ďurechová, Fučíkova 2224/7A, 914 41 Nemšová 

20.  Emil Hrnčiarik, Fučíkova 996/14, 914 41 Nemšová 

21.  Anna Prnová, Popovova 2582/20, 841 01 Bratislava 

22.  Marta Šamajová, Javorová 3071/5, 010 07 Žilina 

23.  SBUL – Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo 

       Ľuborčianska 27, 914 41 Nemšová 

24.  Miroslav Ďuriš, Loosova 574/5, 638 00 Brno, Česká republika 

25.  Ing. Dominik Slušný, EL – Promont, Poľovnícka 40, 911 05 Trenčín 

Dotknuté orgány: 
26.  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

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

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

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

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

       911 01  Trenčín 

31.  Okresný  úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

32.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského č. 36, 911 01 Trenčín 

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

       vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

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

       hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

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

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

       Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

37.  Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 

       911 01 Trenčín 

38.  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7,  

       911 42 Trenčín  

39.  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


