MESTO

NEMŠOVÁ

Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á
Číslo:
OV/821/2020-4/MIN – 2425

Vybavuje/linka:
Ing. Andrea Minďárová / 0326509634, 0907641477

Nemšová
23.09.2020

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
v zastúpení splnomocneným zástupcom TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47,
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043 v zastúpení Ing. Jánom Botkom,
M. R. Štefánika 55/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou podal dňa 14.08.2020 na Mesto
Nemšová návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby optickej siete
„INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová 3“.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
(ďalej len stavebný zákon) posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona,
zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania
v územnom konaní. Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a § 46, § 47 zák. č. 71/1967 Zb. v y d á v a toto
rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby optickej siete:
Názov stavby: „INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová 3“
Miesto stavby: Ul. Agátova, Ul. Bernolákova, Ul. Brezová, Ul. Jaseňová, Ul. Javorová,
Ul. Jesenského, Ul. Lipová, Mierové námestie, Ul. Mlynská, Ul.
Sládkovičova, Ul. SNP, Ul. Štúrova, Ul. Topoľová, Ul. Vlárska
v katastrálnom území Nemšová, obec Nemšová, pozemky: C KN parc. č.:
C KN parc. č.: 825/3, 831/1, 888, 889, 862, 865, 866, 896, 897, 2476, 2478,
2479, 1898/106, 1898/107, 1898/108, 1089/104, 1898/114, 1898/122,
1898/123, 1898/147, 1898/148, 1898/160, 1898/163, 1898/164, 1898/17,
1898/183, 1898/187, 1898/188, 1898/189, 1898/192, 1898/193, 1898/196,
1898/197, 1898/199, 1898/211, 1898/214, 1898/22, 1898/6, 1898/30,
1898/37, 1898/38, 1898/39, 1898/45, 1898/63, 1898/64, 1898/70, 1898/75,
1898/80, 1898/95, 1898/97, 2477, 2494/1, 2512/2, 2512/6, 2512/8, 3825/36,
3825/37, 3825/40, 692/5, 696/1, 696/17, 771/23, 771/33, 797, 798, 799, 800,
814/1, 830/1, 890, 891, 863/1, 864/1, 864/2, 1898/23, 774/1, 832, 3829,
1894/111, 1894/47, 696/4, 696/8, 2501, 2500/1, 825/3 a E KN parc. č.:
1894/11
Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
v zastúpení splnomocneným zástupcom TTL Group, s.r.o., Sládkovičova
183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043 v zastúpení
Ing. Jánom Botkom, M. R. Štefánika 55/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
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Popis stavby: Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši pripojenie bytových domov,
rodinných domov a iných budov v meste Nemšová. Výkopy budú
v zelených pásoch, v chodníkoch s pretlakom v chodníkoch a miestnych
komunikáciách. Do výkopu bude v hlavnej trase kladený zväzok
mikrotrubičiek 7 x 12/8 mm. Na pripájanie všetkých koncových bodov
z hlavnej trasy budú využívané trubičky 7/4 mm, do ktorých budú zafúknuté
vláknové zväzky s počtom potrebných na pripojenie všetkých objektov. Pri
dimenzovaní sekundárnej siete je uvažované aj s rezervnými trubičkami pre
budúcu zástavbu. Realizáciou stavby získajú obyvatelia dotknutej lokality
v meste Nemšová neporovnateľne kvalitnejšie a rýchlejšie pripojenie na
internet a iné telekomunikačné služby, nakoľko ide o realizáciu
najmodernejšej optickej technológie. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy
bude cca 6500 m. Na výstavbu optickej siete budú použité optické
rozvádzače ODF, plastové multirúry (resp. zväzky trubičiek úložných)
a mikrotrubičiek spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími
komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu optické káble
s potrebným počtom optických vlákien. Pre výstavbu navrhovanej optickej
trasy budú použité ochranné plastové multirúry a mikrotrubičky bez
kovových prvkov, ktoré sa po výkope káblovej ryhy predpísaných
parametrov uložia do zeme. Spevnená plocha (chodník) bude riešená
výkopovou metódou. Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu trasy s
cestou II/507 a cestou III/1869. Križovanie bude riešené pneumatickým
pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky
zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie
pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené
riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
Križovanie miestnych komunikácii (chodníky a cesty) budú riešené
pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou
povrchu
a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude
možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej
komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod
niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce
inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov,
alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopaním v hĺbke min
0,9 m a uložením chráničky HDPE.
Podmienky pre umiestnenie stavby a projekt stavby:
1. Stavba bude umiestnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre územné
rozhodnutie s dátumom júl 2020, ktorú vypracoval generálny projektant TTL Group,
s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043 a overil
Ing. Ján Hrončiak, autorizovaný stavebný inžinier, Reg. č. 1064*A2. Stavebným úradom
overená projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Stavebník
musí stavbu realizovať podľa dokumentácie overenej staveným úradom. Každú prípadnú
zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje
pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane
oporných a vytyčovacích bodov. Na základe uvedeného je možné so stavbou začať po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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3. Spôsob uskutočnenia stavby: Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude
určený výberovým konaním. Stavebník podľa § 62 ods. 1 písm. d) písomne oznámi
stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby (názov,
sídlo).
4. Stavebník stavebnému úradu písomne oznámi termín začatia stavebných prác.
5. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí také opatrenia, aby boli minimalizované
negatívne vplyvy stavby na okolie a životné prostredie.
6. Stavebník bude dbať na to, aby počas uskutočňovania stavby nedošlo k spôsobeniu škôd
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.
7. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do
vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osôb. V prípade
potreby stavebníka vstupovať na cudzie pozemky je potrebný súhlas vlastníkov týchto
pozemkov.
8. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť dodržať
Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Počas stavebných prác
musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností a dodržania ustanovení § 43 i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.
9. Stavebník je podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona povinný označiť stavenisko
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu zdravia a života.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
12. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník
stavby sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným
znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať
predpoklady pre výkon dohľadu, bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na
stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné
národohospodárske škody.
13. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné
rozhodnutie a stavebný denník.
14. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyplývajúcich zo všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu a stanovísk dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí
a právnických osôb, ktoré stavebnému úradu predložil spolu s návrhom a projektovou
dokumentáciou pre územné rozhodnutie:
14.1. Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí (podzemných vedení a zariadení)
v záujmovom území od jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí a tieto
rešpektovať, vrátane ich ochranných pásiem s vykonaním účinných opatrení na
ich ochranu pred poškodením.
14.2. Postup organizácie výstavby a technické opatrenia výstavby navrhnúť tak, aby
bol minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a
ochrany životného prostredia.
14.3. 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.
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14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

Súbehy a križovanie inžinierskych sietí riešiť v zmysle STN 73 6005, STN 38
6413, STN 38 6415 a STN 73 6822.
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 09.06.2020 číslo
OU-TN-PLO1-2020/018858-002, Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný
odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“) ako príslušný orgán podľa § 23 zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 243/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):
 V prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po
nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného
povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
v zmysle § 17 a násl. zákona.
 V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný
pred
začatím
vykonávania
nepoľnohospodárskej
činnosti
na
poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo 18 zákona
stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§23 zákona), v ktorom
OU-TN-PLO
určí
podmienky
nepoľnohospodárskeho
použitia
poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
 V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa
§ 25 ods. 4 zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky
995 eur a podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe –
podnikateľovi uložiť pokutu do 166 000 eur za každý hektár
poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez
rozhodnutia
o odňatí
zaberie
poľnohospodársku
pôdu
na
nepoľnohospodársky účel.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
02.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/027994-002 TMM, 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, 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 z hľadiska
ochrany vodných pomerov v území je potrebné dodržať podmienky:
 Stavebník a užívateľ sú povinní dbať, aby počas výstavby 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 inú
činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
 V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania
stavby ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie
pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup
činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných
látok.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
10.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/029174-002 KOC, Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán
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ochrany prírody a krajiny podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmien a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a podľa § 68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) má
k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky:
 V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade
s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrany stromovej vegetácie.
V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47
zákona.
 Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by
zabránili šíreniu inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať
protierózne opatrenia.
Vyjadrenie zo dňa 18.06.2020 číslo OU-TN_OSZP3-2020/019320-002:
 Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby
s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.
 V prípade križovania vodného toku rešpektovať podmienky vyjadrenia
správcu
predmetného
vodohospodárskeho
zdroja,
Slovenský
vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku
3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 7699/2018/2 CZ 32496/210/2018
zo dňa 08.10.2018.
 V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné
pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od
brehovej čiary, resp. do 10 m od päty hrádze z jej vzdušnej strany a pri
drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary, z obidvoch jeho
strán, ochranné pásmo vodných tokov je potrebné pri výstavbe dodržať.
Uchytenie oceľovej chráničky na mostnom objekte ľavostranného prítoku
rieky Vlára, na jeho vtokovej strane nebude možné. Križovanie toku riešiť
využitím bezvýkopovej technológie.
14.8. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
03.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/027944-002 TIN, Okresný úrad Trenčín,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení a zákona
č. 525/2003 z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k umiestneniu stavby uvádza:
 Z hľadiska ochrany ovzdušia predmetná stavba nepodlieha súhlasu orgánu
ochrany ovzdušia.
14.9. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
01.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/028374-002 TBD, Okresný úrad
Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia ako miestne a vecne príslušný orgán
štátnej 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 a podľa § 3 písm. k) zákona posúdil
projekt v zmysle prílohy č. 8 zákona:
 Na
základe
zistených
skutočností
konštatuje
že
projekt
„INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová 3“ nepodlieha zisťovaciemu konaniu,
ani povinnému hodnoteniu podľa zákona.
14.10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
01.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/028057-002 TME, Okresný úrad
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Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108,
ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej zákona o odpadoch) z hľadiska odpadového
hospodárstva s vydaním územného rozhodnutia predmetnej stavby súhlasí za
podmienok:
 Dodávateľ stavby, ktorý je zároveň držiteľom odpadov, musí zabezpečiť
podmienky na dôsledné triedenie odpadov a ich dočasné zhromažďovanie.
 Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa
v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných
plochách.
 Po realizácii stavby je stavebník (investor) povinný požiadať o vyjadrenie ku
kolaudačnému konaniu Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné
prostredie podľa ustanovení
§ 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5.
 K žiadosti musí predložiť prehľad jednotlivých druhov a množstvo odpadov
v tonách, ktoré reálne vznikli pri realizácii stavby a predložiť ku každému
druhu odpadu doklad ako boli využité alebo zneškodnené (vážne lístky,
potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie alebo využitie odpadov od
oprávnených organizácií).
14.11. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii zo dňa
19.10.2018 číslo OU-TN-OCDPK-2018/029133-002/SKR, Okresný úrad
Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 18 cestného zákona v nadväznosti na
ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách s umiestnením stavby a projektovou dokumentáciou súhlasí za
podmienok:
 Križovanie cesty II/507 a III/1869 realizovať pretláčaním, bez zásahu do
konštrukcie krytu vozovky kolmo na pozdĺžnu os. S rozkopaním cestného
telesa a vozovky II/507 je možné uvažovať len v nevyhnutnom a náležite
zdôvodnenom prípade - § 20 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
 Súbežnú trasu kábla v zastavanom území mesta Nemšová viesť mimo cestné
teleso, tzn. do zelene mimo cestu resp. do chodníka.
 Pred samotnou realizáciou prác v telese pozemnej komunikácie – cesty
II/507 a III/1869 požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie uvedených pozemných komunikácií a o určenie použitia
prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác
v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu:
http://www.min.sk/?cesty-I-triedy-cesta II/507 a III/1869. K uvedenému je
potrebné vopred spracovať a na ORPZ ODI v Trenčíne odsúhlasiť projekt
organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
 Realizáciou stavebných prác nesmie byť prerušená alebo ovplyvnená
funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty II/507 a III/1869, počas prác
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nezhoršovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutých úsekoch
ciest.
 V nákladovej časti odporúčame riešiť aj finančné prostriedky pre prípadnú
spätnú úpravu dotknutých komunikácií po výstavbe. Upozorňujeme, že
narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie liatym
asfaltom).
 Ďalšie stupne a prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame
predložiť na vyjadrenie.
 Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť
alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých
nákladov.
14.12. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný
inšpektorát zo dňa 09.10.2018 číslo ORPZ-TN-ODI-2-040/2018-ING v zmysle
§ 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, z hľadiska
potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa predloženej
projektovej dokumentácie predbežne s realizáciou stavby súhlasí za podmienky
dodržania nasledovných pripomienok:
 Križovanie trasy optickej siete s cestami II/507 a III/1869 realizovať
výhradne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie,
križovanie trasy s miestnymi komunikáciami riešiť prednostne pretláčaním
popod vozovku komunikácie.
 Ryhy výkopov vedených v chodníkoch, v miestnych komunikáciách a v ich
bezprostrednej blízkosti, zabezpečiť proti vpadnutiu chodcov za pomoci
pevných zábran, prípadne úplným oplotením staveniska. V prípade záberu
chodníkov je potrebné previesť chodcov pomocou dopravného značenia na
druhú stranu komunikácie, resp. vytvoriť náhradné chodecké trasy.
 V prípade že stavbou dôjde k zásahu do priľahlých ciest a miestnych
komunikácií a k obmedzeniu dopravy, projekt dočasného dopravného
značenia je potrebné predložiť na odsúhlasenie ODI spolu s presným
termínom realizácie najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác.
 ODI si vyhradzuje práve na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanoviť
dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú
vyžadovať neliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.
14.13. Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 24.10.2018 číslo TSK/2018/09350-2:
 Do 30 dní od ukončenia stavby a protokolárneho odovzdania a prevzatia
dotknutej stavby je potrebné Majetkovo – právne vysporiadanie parcely
dotknutej vyššie uvedenou stavbou – C KN č. 2501, 200/1 k. ú. Nemšová
zapísanej na LV č. 2600, ktorým vlastníkom je Trenčiansky samosprávny
kraj, kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email:stanislav.svatik@tsk.sk,
tel. kontakt: 032/6555758.
 Pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti
zástupcu správcu komunikácie – Ing. Vladimír Bednár, tel. kontakt:
0902/978700 jestvujúci stav dotknutých úsekov ciest II/507, III/1869
a následne zaslať na SC TSK a odbor dopravy TSK.
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 Križovanie s cestou II/507 a III/1869 realizovať pretláčaním, bez zásahu do
cestného telesa cesty. Štarovacie, cieľové jamy budú realizované mimo
cestného telesa cesty II. a III. triedy.
 Ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému
rozkopaniu dotknutého úseku cesty II/507 a III/1869 žiadame opravu
(rekonštrukciu) celého profilu vozovky – návrh opravy bude písomne
odsúhlasený so zástupcom SC TSK – Ing. Beáta Kandibová.
 Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke
2,75 m prejazdný.
 Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune
cesty a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty II/507
a III/1869.
 Počas stavebnej úpravy zamedziť znečistovaniu povrchu dotknutého úseku
cesty II/507 a III/1869. V prípade znečistenia odstrániť okamžite na vlastné
náklady.
 Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita
vozovky dotknutého úseku cesty II/507 a III/1869 a stavebník pri svojej
činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej
cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK.
 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov
dotknutého úseku cesty II/507 a III/1869.
 Dodržať podmienky správcu komunikácie – Správy ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja uvedeného vo vyjadrení č. SC/2018/2889,
SC/2018/2889-2, SC/2018/2889-3, SC/20182889-4 zo dňa 26.09.2018.
 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia,
http://www.minv.SK/?cesty-II-a-III-triedy.
 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu – kontaktné
údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK – cestmajisterstvo
v Trenčíne, kontaktná osoba: Ing. Vladimír Bednár, e – mail:
vladimír.bednar@sctsk.sk.
 Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na
porealizačnú obhliadku.
 Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé
odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu
správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie
potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
 TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti,
ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie.
14.14. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 26.09.2018 číslo
SC/2018/2889:
 V súbehu s cestami II/507 a III/1869 budú optické káble vedené mimo cestné
teleso a cestný pozemok v chodníkoch, prípadne v zeleni mimo uvedené
komunikácie.
 Križovanie s cestami bude realizované pretlačením bez zásahu do
konštrukcie vozovky, štartovacie jamy budú mimo cestný pozemok.
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14.15. Krajský pamiatkový
úrad
Trenčín
zo
dňa
03.10.2018
číslo
KPUTN-2018/19332-2/78732:
 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://www.pamiatky.sk/sk/page/na - stiahnutie.
 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 vykonanie
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.
 KTÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov
stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
 Záväzné stanovisko KPÚ Trenčín nenahrádza vyjadrenia iných orgánov
štátnej správy a územnej samosprávy.
14.16. Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 18.03.2020 číslo CD 19016/2020:
 V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších
podzemných, káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a. s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením
akýchkoľvek výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie na
základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán
Capák, tel.: 032/6533365.
 Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, budú riadne
a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných
káblových vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať
bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
 Výkopové práce v ochrannom pásme káblových vedení budú vykonané
ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia
z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30
dní pred plánovaným termínom (vypnutie sa realizuje na základe
objednávky, služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb
distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).
 Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení
bude vyhotovené v zmysle STN 73 6005.
Rozhodnutie Mesta Nemšová zo dňa 23.09.2020 číslo OV/821/2020-4/MIN-2425

strana 9 z 21

 Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú
opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách
STN pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko,
výstražná fólia, atď.)
 Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo
inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s.
 Kraj výkopu bude v minimálnej vzdialenosti 1 m od podperného bodu (nie
os podperného bodu, ale vonkajší obvod podperného bodu) a výkop v okolí
podperného bodu nebude hlbší ako 1,5 m. Ak bude výkop na hranici 1 m od
podperného bodu a hlbší ako 1,5 m bude sa pri výkope realizovať paženie
výkopu.
 Výkop v okolí podperného bodu bude priebežne a riadne zhutňovaný pri
zasypávaní výkopov.
 Pred zhutnením výkopov bude kontaktovaný špecialista správy
energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania
vzdialenosti križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy
STN 73 6005.
 Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné
pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z.
14.17. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 16.10.2018 číslo
186/2/2018:
 V záujmovom území uvedenej stavby sa nachádzajú podzemné inžinierske
siete v správe RVS Vlára – Váh s.r.o.. S vydaním územného rozhodnutia
súhlasíme. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie požadujeme predložiť na
vyjadrenie.
14.18. SPP distribúcia, a.s. zo dňa 24.10.2018, číslo TD/NS/0812/2018/Ga:
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností je stavebník povinný
požiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú
je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenia
jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva
bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme
plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel
Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných
prác.
 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenskych
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.
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 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako
2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení
v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme
plynárenskych zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP – D (p. Šimo,
email: daniel.simo@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred
začatím 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 €.
 Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia
stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D
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.
 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
 Stavebník nesmie nad trasou plynovodou realizovať také terénne úpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny
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. 0850111727.
 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 realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona
o energetike, Stavebného zákona a iných všeovecne 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 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
a existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové
vzdialenosti v zmysle STN 76 6005 a TPP 906 01.
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 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona
o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty,
trvalé porasty a pod.
14.19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany zo dňa
08.10.2018 číslo CS SVP OZ PN 7699/2018/2 CZ 32496/210/2018:
 Navrhovanou trasou optickej siete dôjde k súbehu s ĽOH rieky Vlára a ku
križovaniu ľavostranného prítoku rieky Vlára (s č. hydrolog. poradia
4-21-08, identifikátor č. 2473, v správcovstve bez evidenčného čísla),
v danom území v neupravenom profile, s prirodzeným odtokom
povrchových vôd.
 V súlade s STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je stanovené ochranné
pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od
brehovej čiary, resp. do 10 m od päty hrádze z jej vzdušnej strany a pri
drobnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary, resp. do 10 m od
päty hrádze z jej vzdušnej strany a pri drobnom vodnom toku v šírke
min. 4 m od brehovej čiary, z obidvoch jeho strán.
 S trasovaním kábla v súbehu s ĽOH rieky Vlára v odstupovej vzdialenosti
cca 15 m od vzdušnej päty hrádze súhlasíme.
 V zmysle STN 73 68 22, ods. 21 pre križujúce vedenie, na základe súhlasu
správcu mosta, sa má prednostne využiť existujúci mostný objekt, pokiaľ
kapacita a voľná šírka mosta vyhovuje STN 76 6201. S križovaním
ľavostranného prítoku rieky Vlára (parc. č. 4742 KN – C, k. ú. Nemšová, LV
č. 2751 – vo vlastníctve väčšieho počtu FO) uchytením oceľovej chráničky
na mostnom objekte, na jeho vtokovej strane nesúhlasíme. Križovanie toku
riešiť využitím bezvýkopovej technológie.
 Prepracovanú PD s detailom križovania toku žiadame predložiť pred
vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby na vyjadrenie.
14.20. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku zo dňa
23.10.2018 číslo ASM-50-2782/2018:
 Pri realizácii plánovaných prác na ulici Bernoláková, Brezová, Mlynská,
SNP, Štúrova dôjde k súbehu / križovaniu s podzemným telekomunikačným
vedením vojenskej správy (Orientačný zákres trasy telekomunikačného
vedenia je na situácii vyznačený modrou farbou). Pred začatím výkopových
prác je nutné zabezpečiť jeho vytýčenie. Nepoškodiť podzemné
telekomunikačné vedenie a zabezpečiť jeho ochranu. Dodržať priložené
podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete.
 V mieste stavby a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú vojenské
objekty. Zemné práce pre výstavbu optickej siete budú realizované
v chodníku a prístupovej komunikácii do vojenského objektu. Zároveň dôjde
k súbehu križovania plynovej prípojky do voj. Objektu. Prípojka optickej
siete do voj. objektu bude vedená v trávnatej ploche na p. č. 774/1. Preto
požadujeme zabezpečiť trvalý vstup do voj. objektu počas výstavby.
Nepoškodiť plynovú prípojku do objektu!
14.21. Ministerstvo dopravy výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej
dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad zo dňa 27.08.2020 číslo
24639/2020/SŽDD/66633:
 K územnému konaniu nemáme pripomienky.
 Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do ochranného
pásma dráhy (ODP – 60 m od osi koľaje) a neslúži na prevádzkovanie dráhy
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alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm.ac) je potrebný súhlas na
vykonanie činnosti v OPD.
 Ak stavba (stavebné objekty), resp. jej časť je situovaná do ODP,
nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného
stanoviska MDV SR.
 Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 14b,
ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného
zákona záväzný.
14.22. Mesto Nemšová zo dňa 24.04.2020 číslo OV/372/2020-2/MIN-854:
 Trasa líniovej stavby je navrhovaná v chodníkoch zo zámkovej dlažby,
chodníkoch z liateho asfaltu a AB, miestnych komunikáciách s AB
povrchom a vo verejnej zeleni.
 Chodníky zo zámkovej dlažby budú uvedené do pôvodného stavu. Dlažba
a obrubníky poškodené počas realizácie stavby budú nahradené novými
výrobkami. Jednotlivé vrstvy chodníkov budú zachované, riadne zhutnené
a vjazdy do rodinných domov podbetónované. Výškové pomery
a odvodňovacie pomery chodníkov budú zachované.
 Chodníky z liateho asfaltu budú upravené v šírke ryhy so zachovaním
pôvodnej skladby chodníkov. V prípade poškodenia obrubníkov počas
výstavbu budú tieto vymenené za nové. Jednotlivé vrstvy chodníkov budú
riadne zhutnené. Výškové pomery a odvodňovacie pomery chodníkov budú
zachované.
 Križovania optickej siete s miestnymi komunikáciami (ďalej len MK) budú
riešené pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky. V prípade
nutnosti iného technického riešenia (prekopaním) je nutné miesto križovania
s MK upraviť v celej šírke vozovky. Povrchová úprava porušených častí
cestného telesa bude v celej dĺžke optickej siete nasledovná: Na zhutnený
zásyp bude položený podkladný betón hr. 200 mm vystužený kari sieťovinou
s presahmi 250 mm za strany ryhy. Následná vrstva asfaltobetónu hr. 50 mm
bude položená s presahmi 500 mm za obe strany ryhy. Vrchná vrstva
asfaltobetónu hr. 50 mm bude položená na šírku celého jazdného pruhu. Ak
počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu druhého jazdného
pruhu žiadame položiť obrusnú vrstvu asfaltobetónového koberca na celý
profil vozovky MK. Stykovú špáru nového a starého krytu vozovky opatriť
pružnou zálievkou.
 V dotknutých úsekoch MK a parkovísk požadujeme obnoviť vodorovné resp.
aj zvislé dopravné značenia dotknuté realizáciou stavby.
 Trasu optickej siete na ulici Bernolákova požadujeme zmeniť tak, aby nebola
dotknutá oblasť „Sobotište“, nakoľko sa jedná o lokalitu s výskytom
paleontologických nálezov v horninách. Nevyhnutný zásah do tejto lokality
je možný iba so súhlasom Krajského pamiatkového úradu Trenčín.
 Trasu optickej siete na ulici SNP za kultúrny strediskom požadujeme
zmeniť tak, aby nedošlo k porušeniu spevnenej betónovej plochy
z metličkového betónu pred mestským múzeom.
 Optickú sieť na Mierovom námestí vo vyznačenej trase požadujeme
realizovať v chráničke v dostatočnej hĺbke vzhľadom na investičný zámer
realizácie chodníka.
 Križovanie optickej siete v miestach s povrchovou úpravou z betónu
požadujeme upraviť do pôvodného stavu s podmienkou dodržania pôvodnej
skladby MK.
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 Výkopové práce a podmienky spätnej úpravy verejnej zelene (zatrávnené
plochy, výsadba stromov, kríkov, kvetov a pod....), budú podmienené
vyjadrením Mesta Nemšová, Oddelením správnym, referátom životného
prostredia, podobne ako aj povolenie na výrub drevín nachádzajúcich sa
v trase stavby.
 Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie (súbežné vedenie,
križovanie) požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie miestnych komunikácii, chodníkov a verejných
priestranstiev príp. aj o povolenie na čiastočnú uzávierku miestnych
komunikácii a o vydanie určenia použitia prenosného dopravného značenia
počas prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke
úradu: http://www.nemsova.sk. K uvedenému je potrebné vopred spracovať
a na ORPZ SR – ODI Trenčín odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas
prác (projekt prenosného dopravného značenia).
 K vydaniu povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii,
chodníkov a verejných priestranstiev stavebník predloží písomné vyhlásenie
v ktorom sa zaviaže v zmysle § 20 od. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, že po dobu 36 mesiacov od ukončenia rozkopávok
miestnych komunikácii, parkovísk, chodníkov a verejných priestranstiev
v meste Nemšová bude priebežne a bez meškania
zabezpečovať
odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných
vrstiev miestnych komunikácii, parkovísk chodníkov a verejných
priestranstiev, alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody,
ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. Stavebník sa taktiež zaviaže, že po
uplynutí času – 36 mesiacov uhradí náklady na vynaloženú údržbu miest
narušených rozkopaním.
 Žiadateľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť si vyjadrenie správcov
podzemných inžinierskych sietí a rešpektovať ich podmienky počas výkonu
prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto
povolenia.
 Pred
začatím stavebných prác stavebník prevezme preukázateľným
spôsobom preberacím protokolom od zástupcu - vlastníka a správcu
miestnych komunikácii dotknuté úseky miestnych komunikácii a chodníkov,
následne po ukončení prác je stavebník povinný tieto preukázateľným
spôsobom odovzdať správcovi komunikácii – Mesto Nemšová, odovzdať
doklady a certifikáty o použitých a zabudovaných materiáloch v mieste
cestnej komunikácie.
 V zmysle § 6 ods 1 zákona č. 135/1961 b. (cestný zákon) nebudú počas
realizácie stavby miestne komunikácie poškodzované alebo znečisťované,
v prípade znečistenia alebo poškodenia požadujeme zabezpečiť ich neustálu
údržbu (čistenie) resp. opravu.
 Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke
2,75 m prejazdný.
 Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune
cesty a nesmie byť obmedzená premávka na miestnych komunikáciách.
 Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita
vozoviek miestnych komunikácii a stavebník pri svojej činnosti nesmie
sťažovať údržbu miestnych komunikácii.
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 Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutých
chodníkov a miestnych komunikácii vozidlami a mechanizmami VPS
Nemšová m. p. o..
 Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má
byť zakrytá v telese miestnych komunikácii a chodníkov zástupcovi mesta
Nemšová.
 Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy a vyjadrenia vlastníkov pozemkov pod
navrhovanou stavbou, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Nemšová a to hlavne
ulica: Bernolákova, Mlynská, SNP, Vlárska, Mierové námestie, Rybárska,
Jaseňová (bytové domy).
 Podrobnejšie podmienky spätnej úpravy chodníkov zo zámkovej dlažby
v lokalite „IBV Vlárska III“ (ulice: Agátova, Brezová, Jaseňová, Javorová,
Jesenského, Lipová, Topolová, Vlárska) je potrebné dohodnúť s vlastníkmi
priľahlých nehnuteľností, nakoľko úpravu chodníkov realizovali na vlastné
náklady.
 Vzhľadom k plánovanej rekonštrucii miestnej komunikácie ulica
Sládkovičova, požadujeme, aby realizácia optickej siete na tejto ulici bola
zrealizovanáešte pred rekonštrukciou tejto MK. Podmienky je potrebné
vopred dohodnúť s Mestom Nemšová ako investorom.
 Používanie pozemkov, komunikácii a chodníkov vo vlastníctve mesta na
uloženie stavebného materiálu je možné iba po predchádzajúcom súhlase
vlastníka pozemkov t. j. Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová,
Oddelenie finančné a správy mestského majetku.
 Mesto Nemšová si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť
alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých
nákladov s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej
dokumentácie.
14.23. Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, oddelenie správne, referát životného
prostredia zo dňa 19.06.2020 číslo MsÚ/ŽP/601/20-1608:
 Pred začatím výstavby žiadame prizvať zástupcu oddelenia životného
prostredia za účelom určenia rozsahu a spôsobu náhradnej zelene v predmete
stavby.
 V trávnatej ploche požadujeme po výstavbe obnoviť trávnik do pôvodného
stavu.
 V časti, kde sa nachádza vzrastlá zeleň (kríky, kvety, stromy) realizovať
šetrne výkopové práce. V prípade potreby vopred žiadať o výrub a dodržať
podmienky stanovené v rozhodnutí mesta.
 V prípade kvetinového záhonu požadujeme v plnej miere finančnú náhradu,
prípadne vopred dohodnutú náhradnú výsadbu.
 Pred samotnou realizáciou a po jej skončení treba zabezpečiť
fotodokumentáciu dotknutých zelených plôch.
 Po realizácii prác na uvedenom úseku stavby je potrebné vyhotoviť zápis
o odovzdaní a prevzatí uvedených dotknutých plôch a zo strany mesta treba
prizvať zástupcu životného prostredia.
 Pri zhromažďovaní odpadov vzniknutých pri realizácii na voľných plochách
mesta zodpovedá zhotoviteľ za ich zhromažďovanie a likvidáciu v zmysle
Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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14.24. Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Oddelenie finančné a správy
mestského majetku zo dňa 14.08.2020 číslo FO/2020:
 Investor je povinný v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nemšová č. 10/2015 v znení VZN č. 6/2018 a VZN č. 4/2019 uhradiť
mestu Nemšová poplatok za užívanie verejného priestranstva za každý aj
začatý deň, za umiestnenie skládky materiálu a za iné osobitné užívanie
verejného priestranstva vo výške 0,034 eur/m2/deň.
 Zároveň si mesto uplatní svoje právo na jednorazovú primeranú náhradu za
nútené obmedzenie užívania pozemkov v súlade s § 66 zákona
č. 351/2011 Z.z.
 Po realizácií stavby dá investor vypracovať porealizačné zameranie trasy
vrátane ZB i PODB skriniek. Na náklady investora bude vypracovaný
znalecký posudok, ktorý bude podkladom k podpísaniu Dohody o primeranej
náhrade. Mesto Nemšová súhlasí s navrhovaným postupom za podmienky,
že porealizačné zameranie trasy nebude v rozpore s vopred odsúhlaseným
trasovaním.
 Pri realizácií stavby ako aj pri spätných úpravách pozemkov je potrebné
dodržiavať všetky pokyny a požiadavky, ktoré v súvislosti s realizáciou
stavby vyžaduje Stavebný úrad v Nemšovej.
15. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa
nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných
sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre
právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
16. Oprávnenie na uskutočnenie navrhovanej stavby v zmysle podmienok určených vo výroku
tohto rozhodnutia vzniká dňom jeho právoplatnosti. Tomu zodpovedajúce vecné bremeno
viaznuce na dotknutých pozemkoch podľa § 66 ods. 1 písm. a) v spojitosti s ods. 2 zákona
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov podlieha
záznamu do katastra nehnuteľností, ktorý sa vykoná na návrh stavebníka na podklade
geometrického plánu, ktorým bude stavba zameraná.
17. 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.
18. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V určenej lehote neboli zo strany
účastníkov konania vznesené námietky

Odôvodnenie:
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
v zastúpení splnomocneným zástupcom TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47,
957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50458043 v zastúpení Ing. Jánom Botkom,
M. R. Štefánika 55/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou podal dňa 14.08.2020 na Mesto
Nemšová návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby optickej siete
„INS_FTTH_TN_Trenčín_Nemšová 3“.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný v súlade s § 36 ods. 1, ods. 4.
stavebného zákona oznámil dňa 18.08.2020 pod číslom OV/821/2020-2/MIN-2139 začatie
územného konania a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Nakoľko
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predmetom konania je podľa § 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona líniová stavba, stavebný
úrad oznámenie o začatí konania účastníkom konania – vlastníkom a správcom dotknutých
pozemkov a vlastníkom a správcom susedných pozemkov a stavieb (vrátane bytov) doručil
v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky. Oznámenie bolo v súlade
s § 26 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Nemšovej a na internetovej stránke Mesta
Nemšová www.nemsova.sk.
Účastníci konania si podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona mohli svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na čo boli v oznámení upozornení.
V rovnakej lehote podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona mohli oznámiť svoje stanoviská aj
dotknuté orgány na čo boli v oznámení upozornené. Ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním sa uskutočnilo dňa 22.09.2020 o čom bol vyhotovená písomná zápisnica.
V konaní o umiestnení líniovej stavby neboli podané námietky účastníkov konania.
Dotknuté orgány sa v konaní vyjadrili kladne resp. s pripomienkami, ktoré boli zahrnuté
do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona má
za to, že dotknuté orgány, ktoré boli vyrozumené o začatí územného konania a najneskôr na
ústnom pojednávaní neoznámili svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, z hľadiska ich
sledovaných záujmov s umiestnením predmetnej stavby súhlasia.
Stavebný úrad pri posudzovaní návrhu zistil, že umiestnenie navrhovanej líniovej stavby
nie je v rozpore s Územným plánom mesta Nemšová schváleným Uznesením MsZ Nemšová
číslo: 367 zo dňa 28.02.2018. Stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa vyhl.
Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
a konštatuje, že predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky urbanistické,
architektonické, životného prostredia, hygienické, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti,
civilnej obrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania
o čom svedčia k návrhu doložené doklady (rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia
a posúdenia dotknutých orgánov).
Navrhovateľ k návrhu doložil:
 2 x projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovanú TTL Group, s.r.o.,
Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50 458 043 overenú
Ing. Jánom Hrončiakom, autorizovaným stavebným inžinierom, Reg. č. 1064*A2.
 Dohodu o plnomocenstve uzatvorenú medzi spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
a TTL Group, s.r.o.
 Generálnu plnú mocou spoločnosti TTL Group, s.r.o. pre Ing. Jána Botku.
 Doklad o zaplatení správneho poplatku.
 Vyjadrenia, stanoviská:
 Slovak Telekom, a. s. zo dňa 21.11.2017 číslo 02/58823515 (preukazovanie
verejného záujmu),
 Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia zo dňa 28.09.2018 číslo
OU-TN-OKRI-2018/004271-156,
 Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 09.06.2020 číslo
OU-TN-PLO1-2020/018858-002,
 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
02.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/027994-002 TMM,
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 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
10.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/029174-002 KOC,
 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
18.06.2020 číslo OU-TN-OSZP3-2020/019320-002,
 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
03.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/027944-002 TIN,
 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
01.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/028374-002 TBD,
 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa
01.10.2018 číslo OU-TN-OSZP3-2018/028057-002 TME,
 Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii zo dňa
19.10.2018 číslo OU-TN-OCDPK-2018/029133-002/SKR,
 Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný
inšpektorát zo dňa 09.10.2018 číslo ORPZ-TN-ODI-2-040/2018-ING,
 Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 24.10.2018 číslo TSK/2018/09350-2,
 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 26.09.2018 číslo
SC/2018/2889-3,
 Krajský
pamiatkový
úrad
Trenčín
zo
dňa
03.10.2018
číslo
KPUTN-2018/19332-2/78732,
 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa
26.09.2018 číslo ORHZ-TN1-1061-001/2018,
 Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 18.03.2020 číslo CD 19016/2020,
 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zo dňa 16.10.2018
číslo 186/2/2018,
 SPP distribúcia, a.s. zo dňa 24.10.2018, číslo TD/NS/0812/2018/Ga
 ORANGE SLOVENSKO a.s. zo dňa 25.09.2018 číslo BA-3021/20,18,
 Slovanet, a.s. zo dňa 02.10.2018 číslo V-16/2-2018-SNET-BA-R,
 Energotel, a.s. zo dňa 03.10.2018 číslo ET/MM18/1351,
 OTNS, a.s. zo dňa 25.09.2018 číslo 6280/2018,
 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , Odštepný závod Piešťany zo dňa
08.10.2018 číslo CS SVP OZ PN 7699/2018/2 CZ 32496/2010/2018,
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín zo dňa
02.10.2018 číslo CPTN-OTS-2018/005805-004,
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku zo dňa
23.10.2018 číslo ASM-50-2782/2018,
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb, Odbor
technickej regulácie zo dňa 13.06.2018 číslo 6/OTR/2018-273,
 Ministerstvo dopravy výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad zo dňa 27.08.2020 číslo
24639/2020/SŽDD/66633,
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho
hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina zo dňa 07.09.2020
číslo 24645/2020/ÚVHR/68872,
 Mesto Nemšová zo dňa 24.04.2020 číslo OV/372/2020-2/MIN-854,
 Mesto Nemšová zo dňa 19.06.2020 číslo MsÚ/ŽP/601/20-1608,
 Mesto Nemšová zo dňa 14.08.2020 číslo FO/2020.
Navrhovateľ preukázal potvrdením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb, odboru technickej regulácie, že predmetná líniová stavby spĺňa
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požiadavky, ktoré sa posudzujú na účely preukázania verejného záujmu podľa § 66 ZEK.
Z tohto dôvodu má navrhovateľ podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, iné právo
k pozemkom a stavbám – zákonné vecné bremeno vyplývajúce z osobitného zákona, ktorým
je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Verejný záujem je preukázaný
samotným charakterom stavby vzhľadom na to, že realizáciou stavby získajú obyvatelia
dotknutej lokality v meste Nemšová neporovnateľne kvalitnejšie a rýchlejšie pripojenie na
internet a iné telekomunikačné služby.
Stavebný úrad preskúmal predložený návrh v súlade s § 37 stavebného zákona
v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia. Umiestnením stavby za
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na
základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: V zmysle sadzobníka správnych poplatkov Zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatení vo
výške 100,00 €, slovom: sto eur.
Poučenie.
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb.
o správnom konaní môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia na Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3,
914 41 Nemšová. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Nemšovej a na internetovej stránke Mesta Nemšová www.nemsova.sk. Slúži ako doručenie
rozhodnutia pre účastníkov konania.

Miloš M o j t o
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:
1 x overená projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu zo dňa 23.09.2020, číslo
OV/821/2020-4/MIN-2425.

Rozhodnutie Mesta Nemšová zo dňa 23.09.2020 číslo OV/821/2020-4/MIN-2425

strana 19 z 21

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení
splnomocneným zástupcom TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, IČO: 50458043 v zastúpení Ing. Jánom Botkom, M. R. Štefánika 55/2, 957 01
Bánovce nad Bebravou
2. Ostatní účastníci konania – vlastníci pozemkov registra C KN parc. č.: C KN parc. č.: 825/3,

831/1, 888, 889, 862, 865, 866, 896, 897, 2476, 2478, 2479, 1898/106, 1898/107,
1898/108, 1089/104, 1898/114, 1898/122, 1898/123, 1898/147, 1898/148, 1898/160,
1898/163, 1898/164, 1898/17, 1898/183, 1898/187, 1898/188, 1898/189, 1898/192,
1898/193, 1898/196, 1898/197, 1898/199, 1898/211, 1898/214, 1898/22, 1898/6,
1898/30, 1898/37, 1898/38, 1898/39, 1898/45, 1898/63, 1898/64, 1898/70, 1898/75,
1898/80, 1898/95, 1898/97, 2477, 2494/1, 2512/2, 2512/6, 2512/8, 3825/36, 3825/37,
3825/40, 692/5, 696/1, 696/17, 771/23, 771/33, 797, 798, 799, 800, 814/1, 830/1, 890,
891, 863/1, 864/1, 864/2, 1898/23, 774/1, 832, 3829, 1894/111, 1894/47, 696/4, 696/8,
2501, 2500/1, 825/3 a E KN parc. č.: 1894/11 v obci Nemšová, k. ú. Nemšová
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

a susedných pozemkov a stavieb vrátane bytov, verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia na
úradnej tabuli MsÚ Nemšová a na web stránke Mesta Nemšová
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej
regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie
telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Ul. Nemocničná č. 4, 911 01
Trenčín
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného
hygienika Žilina, Hviezdoslavova č. 48, 010 01 Žilina
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského č. 36, 911 01
Trenčín
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne,
Kvetná 7, 911 42 Trenčín
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13. Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a pozemných komunikácii, Ul. Hviezdoslavova č. 3,
911 01 Trenčín
14. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany ovzdušia, Ul.
Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
15. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. ochrany prírody a
krajiny, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
16. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. štátnej vodnej správy,
Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ref. odpadového
hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
18. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
19. Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín
20. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
21. Slovanet, a.s., Zahradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
22. upc broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
23. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
24. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
25. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
26. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 1
27. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
28. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
29. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Ul. Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
30. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
31. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh,
odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
32. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,
Klemensova č. 8, 813 61 Bratislava
33. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastné správa
majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 1, 010 01 Žilina
34. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 010 01
Žilina
35. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
36. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor
telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
37. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
38. Mesto Nemšová, odd. správne, referát ŽP, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová
39. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany.
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