
M E S T O    N E M Š O V Á 
Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Č. j.: OV/390/2017/1614/DL               Tel.: 032/6509647                    V Nemšovej, 04.08.2017 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
 

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

     Navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava v zastúpení Profi – 
NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín zastúpená Ing. Martinom 
Štiffelom požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na 
stavbu: 
 
 

,,INS_FTTC_TN_Ľuborča-Nemšová“. 
 

 
 
    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 a posúdil námietky a vyjadrenia 
účastníkov konania v územnom konaní zo dňa 25.05.2017. Na základe tohto posúdenia podľa 
§ 39a  stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 zák. č. 71/1967 Zb. 
 
 

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 : 

 
 

 
Stavba  ,,INS_FTTC_TN_Ľuborča-Nemšová“,  je situovaná na pozemkoch registra C KN 
parc. č.: 4429, 4430 v obci Nemšová, k. ú. Nemšová, a na pozemku registra C KN parc. č.:   
148, v obci Nemšová, k. ú. Ľuborča.  
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Stavba  pozostáva z (zo): 
 
 
1. Betónovej podstavy so záberom pozemku 1 x 1 m na pozemku registra C KN parc. č. 148 
v k. ú. Ľuborča, na ktorej bude vybudovaný nový MSAN1 (outdoor), ktorý sa pripojí na 
existujúcu sieť (OK:0117:DOK Trenčín – Považská Bystrica, prípojkou v dĺžke do 5 m. 
Prípojka bude z 12 vláknového optického kábla ukončeného v MSAN1 na ODF ORMPV 1U 
19“ s napojením na jestvujúcu telekomunikačnú sieť. 
 
2. Betónovej podstavy so záberom pozemku 1 x 1 m na pozemku registra C KN parc. č. 4430 
v k. ú. Nemšová, na ktorej bude vybudovaný nový MSAN2 (outdoor), ktorý sa pripojí na 
existujúcu sieť (OK:0117:DOK Trenčín – Považská Bystrica, prípojkou v dĺžke do 10 m. 
Prípojka bude z 12 vláknového optického kábla ukončeného v MSAN2 na ODF ORMPV 1U 
19“ s napojením na jestvujúcu telekomunikačnú sieť. 
 
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
1.   Podmienky pre polohové umiestnenie stavby: 
       

Stavba bude osadená na pozemkoch registra C KN parc. č.: 4429, 4430 v obci 
Nemšová, k. ú. Nemšová, a na pozemku registra C KN parc. č.:   148, v obci Nemšová, k. 
ú. Ľuborča, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Helenou Horňákovou, 
výkresy č. 1, 2, 3  - polohopisný plán, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie. 

           
2.   Podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu  
      a stanovísk dotknutých orgánov: 
      2.1 Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (podzemných vedení a zariadení)     
            v záujmovom území od jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí a tieto rešpektovať   
            v projektovej dokumentácii vrátane ich ochranných pásiem s vykonaním účinných  
            opatrení na ich ochranu pred poškodením. 
      2.2 Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby navrhnúť tak, aby bol  
            minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a ochrany  
            životného prostredia. 
      2.3 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. 510/2001 Z. z., vyhl. č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ Bratislava  
            a STN 73 4301. 
      2.4 Súbehy a križovanie inžinierskych sietí riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 38 6413  
            a STN 73 6822. 
 
        Slovak Telekom, a. s.: 
        A. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK  
             Slovak Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník  
             po  konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s., povinný zabezpečiť: 
           -  Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených  
              zamestnancom Slovak Telekom a. s.. 
           -  Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia  
              telekomunikačného vedenia. 
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           -  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia  
              telekomunikačného vedenia. 
        B.  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je  
              žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že    
              zabezpečí: 
           -  Pred začatím 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 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 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. 
           -  Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t. č. 12129. 
           -  Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami. 
        Západoslovenskej distribučnej a. s.: 
            -  Pred zahájením výkopových prác na parc. č. 4430, k. ú. Nemšová, je potrebné  
               uskutočniť vytýčenie existujúceho VN káblového vedenia (p. Capák 0907 718 045). 
            -  Výkopové práce v ochrannom pásme podzemného VN káblového vedenia sa budú  
               vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia  
               z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred  
               plánovaným termínom. 
             - Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne  
               uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie  
               silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.) 
             - Pri križovaní a súbehu s podzemnými káblovými VN a NN vedeniami v majetku  
               Západoslovenskej distribučnej, a. s. bude dodržaná norma STN 736005. 
             - V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., rešpektovať všetky  
               elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.,  
               nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav  
               možných pri výkopových prácach. 
         Krajského pamiatkového úradu Trenčín: 

      - Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme  
        písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín. V prípade zistenia,  
         resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby musí nálezca alebo osoba  
        zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín najneskôr na druhý  
        pracovný deň po jeho nájdení. 
     - 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 v prípade  
        zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas výstavby 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  
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        obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou  
        osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky je  
        nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä  
       zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie odpadového hospodárstva: 
          -  pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie musí projektová dokumentácia  
             obsahovať kapitolu odpadového hospodárstva, kde budú uvedené druhy odpadov  
             podľa Vyhlášky Ministerstva ŽP č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg  
             odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby. Je potrebné uviesť aj množstvo jednotlivých  
             odpadov (v tonách). Ďalej musí byť uvedené ako bude s odpadmi naložené. 
         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie správy vôd: 
          -  Stavebník a užívateľ sú povinní, aby počas výstavby a užívania stavby neunikli do  
             podzemných vôd nebezpečné látky a neohrozili ich kvalitu. 
          -  Stavebné stroje a vozidlá musia byť v dobrom technickom stave. Počas výstavby  
             nevykonávať opravy vozidiel na stavenisku ani akúkoľvek činnosť, pri ktorej sa  
             vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám. 
          -  V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby  
             ihneď vykonávať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy,  
             podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na  
             zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok. 
3.  Toto rozhodnutie 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. 

4.   Navrhovateľ je povinný pred začatím realizácie prác odkonzultovať s vlastníkom  
      pozemku Mestom Nemšová, presné umiestnenie MSAN2 na pozemku registra C KN  
      parc. č.: 4430 v k. ú. Nemšová. 
5.   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. 

     6.   Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote neboli podané   
           námietky. 

 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 
 
 

     Navrhovateľ Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 917 62 Bratislava v zastúpení Profi – 
NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín zastúpená Ing. Martinom Štiffelom 
požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na stavbu: 
,,INS_FTTC_TN_Ľuborča-Nemšová“. Mesto Nemšová, ako vecne a miestne príslušný 
stavebný úrad oznámilo dňa 25.04.2017 pod číslom OV/390/2017/907/DL začatie konania 
o umiestnení stavby a nariadilo  ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Oznámenie 
bolo doručené účastníkom konania a dotknutým organizáciám. Územné konanie sa 
uskutočnilo 25.05.2017.  
V  k o n a n í  o  u m i e s t n e n í  s t a v b y  n e b o l i  v z n e s e n é  ž i a d n e  n á m i e t k y .   
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Návrh bol doložený: 
  - Vyjadreniami správcov dotknutých inžinierských sietí a orgánov:           

- SPP - distribúcia a. s., č. j. TD/NS/0033/2017/Ga z 12.01.2017. 
- Západoslovenská distribučná, a. s. pod číslom CD 91894/2016 zo dňa 23.12.2016. 
- Slovak Telekom, a. s. pod číslom 6611701635 zo dňa 20.01.2017. 
- Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh s. r. o. pod číslom 32/2017 zo dňa  
  26.01.2017. 
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, č. j.  
  06212/2017/DÚVHR/594 zo dňa 04.01.2017. 
- Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pod číslom ORHZ-TN1-1309-001/2016  
  zo dňa 21.12.2016. 
- Ministerstvo vnútra SR, OR PZ TN, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne pod  
  číslom ORPZ-TN-ODI-318-027/2016-ING. 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín pod číslom CPTN-OTS- 
  2017/005785-002. 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných  
  služieb pod číslom CPTN-OTS-2016/007508-002. 
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod číslom ASM-77-3043/2016  
  zo dňa 19.12.2016. 
- Slovanet a. s. zo dňa 22.12.2016. 
- O2 Slovakia, s. r. o. zo dňa 22.12.2016. 
- SWAN a. s. zo dňa 02.01.2017 pod číslom 2017/TT/002. 
- Orange Slovensko a. s. zo dňa 27.12.2016 pod číslom BA-3522/2016. 
- Energotel, a. s. zo dňa 28.12.2016 pod číslom ET/MM16/1403. 
- Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 09.01.2017 pod číslom TSK/2017/02920-2. 
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 27.12.2016 pod číslom KPUTN- 
  2016/26287-2/101075. 
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. zo dňa 17.01.2017 pod číslom CS SVP OZ  
  PN 573/2017 CZ 1784/210/2017. 
- Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia zo dňa 21.12.2016 pod číslom OU- 
  TN-OKRI-2016/003205-181. 
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy  
  odpadov pod číslom OÚ-TN-OSZP3-2017/001621-002BEN zo dňa 18.01.2017. 
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej  
   správy pod číslom OÚ-TN-OSZP3-2017/001587-002 TMM zo dňa 16.01.2017. 
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy  
  ochrany ovzdušia pod číslom OÚ-TN-OSZP-2016/037952-002 TIN zo dňa  
  29.12.2016. 
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod číslom OÚ-TN- 
  OSZP3-2017/001652-002 TBD zo dňa 12.01.2017. 
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany  
   prírody a krajiny pod číslom OÚ-TN-OSZP3-2017/001647-002 SIN zo dňa  
   09.01.2017. 
- Mesto Nemšová pod číslom FO/2017 zo dňa 26.07.2017. 
- Súhlasom COOP Jednota Trenčín zo dňa 20.12.2016. 

            - Projektom stavby vypracovaným Ing. Helenou Horňákovou. 
- Kópiami katastrálnej mapy. 
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- Listami vlastníctva č. 15 a 3713 pre k. ú. Nemšová a Ľuborča. 
- Splnomocneniami na zastupovanie. 
- Uhradeným správnym poplatkom. 

 
      Stavebný úrad vo svojom konaní postupoval v zmysle stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov a zákona o správnom poriadku č. 71/1967 Zb.  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 

v sume 100 € slovom sto 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 oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od 
nasledujúceho dňa po vyvesení. 
 
 
 
 
                                                                                                           Ing. František B a g i n 
                                                                                                                 primátor mesta 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                             Mesto Nemšová 
                       podpis, pečiatka 
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Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD 
                                       
 
Doručí sa: 
Žiadateľ 
1.   Profi – NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín 
Ostatní účastníci konania:    
2.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – Ing. Savková 
3.   COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Mierové námestie č. 19, 912 50 Trenčín 
4.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo,  
      Ul. Školská č. 18 B, 914 41 Nemšová 
5.   Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 
6.   Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Dotknuté orgány: 
7.   Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8.   RVS Vlára – Váh, s.r.o., Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 
9.   SPP – distribúcia a.s., Ul. Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 
10. Slovak Telekom a.s., Ul. Karadžičova č. 10, 825 13 Bratislava  
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva TN, Ul. Nemocničná 4, 911 01 Trenčín          
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru TN, Ul. Jesenského č. 36,  
       911 01 Trenčín 
13. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie štátnej správy  
      vôd, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
14. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
      hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
15. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany  
      prírody a krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín 
17. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, ODI, Ul. Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín 
18. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar hlavného hygienika rezortu,  
      Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 
19. Orange Slovensko a. s., Metodova č. 8, 821 08 Bratislava 
20. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
21. SWAN a. s., Borská č. 6, 841 04 Bratislava 
22. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava  
23. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie  
      telekomunikačných služieb, Jilemnického č. 1, 911 42 Trenčín 
24. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 
25. Okresný úrad Trenčín,  odbor krízového riadenia, Ul. Hviezdoslavova č. 3,  
      911 01 Trenčín 
26. Slovanet, a. s., Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava 2 
Na vedomie: 
27. Ing. Helena Horňáková, Električná č. 329/7, 911 01 Trenčín 
28. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava  
 
 
  



 
 
 
 


