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Verejná vyhláška 
 

 

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

 

 
Navrhovateľ ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom požiadal 

dňa 26.10.2020 Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na líniovú dočasnú 

stavbu: 

 

 

,,PRÍPOJKA ELEKTRO NN Nemšová, k. ú. Nemšová, Ľuborča“. 

 

 

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 dočasná stavba sa bude realizovať v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch 

registra C KN parc. č.: 3825/15, 3825/36, 3825/37 a v k. ú. Ľuborča na pozemku registra  

C KN parc. č. 650/50 a bude pozostávať z (zo): 

 

Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie: 

 

1.  Prípojka NN: 

 

Prípojka NN je navrhnutá káblom NAYY-J 4×50 mm² z existujúcej skrine č. 40-68, využije 

sa pôvodný vývod po odpojení poškodeného kábla. Na strane odberu sa kábel ukončí  

na svorkách hlavného ističa v existujúcom elektromerovom rozvádzači RE, ktorý je osadený 

na hranici parcely, prístupný z verejného priestranstva. Deliacim miestom medzi distribučným 

rozvodom a prípojkou budú káblové oká odchádzajúceho kábla zo skrine č. 40-86. Prípojka  

je navrhnutá a bude realizovaná podľa PNE 33 2000-1 a STN 333320. Trasa kábla je vedená 

verejným priestranstvom, v časti trasy v súbehu s existujúcim prívodom do mestskej pálenice. 

Kábel bude uložený vo výkope v zemi v pieskovom lôžku so zákrytom krycími doskami KPL 

pod spevnenými plochami v korungovanej chráničke FXKVR110 v betónovom lôžku. Kábel 

v celej dĺžke trasy v zemi označiť výstražnou fóliou. Križovanie s miestnou komunikáciou 

realizovať riadeným pretlakom DN150 s výkopom štartovacej a cieľovej jamy v dĺžke cca  

8 m. Dĺžka trasy prípojky cca 86 m, dĺžka kábla 94 m. Istenie v skrini č. 40-86 poistkami 

3×PN00/50A, v rozvádzači RE hlavným ističom s menovitým prúdom In=25A. Potrubné 

a káblové vedenia, zasahujúce do výkopov, je nutné mechanicky zaistiť a vhodným spôsobom 

chrániť pred mechanickým poškodením. Výkopy zaistiť oplotením, v odôvodnených 

prípadoch prekrytím.  

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musí spracovať oprávnený projektant 

spôsobilý vo výstavbe. Dočasná stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie  

pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. Dominikom Slušným, autorizovaným stavebným 

inžinierom 0860 * A * 2 – 3. 

2.   Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 

Líniová dočasná stavba ,,PRÍPOJKA ELEKTRO NN Nemšová, k. ú. Nemšová, Ľuborča“  

pre navrhovateľa ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, bude 

umiestnená v obci Nemšová, k. ú. Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.: 3825/15, 

3825/36, 3825/37 a v k. ú. Ľuborča na pozemku registra C KN parc. č. 650/50. 

Polohové umiestnenie stavby: 

Prípojka NN:  

Trasa kábla je vedená verejným priestranstvom, v časti trasy v súbehu s existujúcim 

prívodom do mestskej pálenice. Rozšírenie existujúceho distribučného káblového rozvodu 

NN sa napojí na existujúcu skriňu č. 40-68 osadenú na pozemku reg. C KN 3825. Rozvod 

NN bude ukončený v navrhovanej skrini RE1 na pozemku reg. C KN 650/50. Dĺžka trasy 

nového rozvodu je 86 m, z toho 8 m pod miestnou komunikáciou Rybárska. Umiestnenie 

predmetnej stavby je podľa situácie osadenia stavby výkres č. 2, ktorý je súčasťou PD. 

 

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 
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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 24.09.2020 číslo 6612026952: 

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. 

- 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. 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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-  

- 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. 

- 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. 

 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:hradil@suptel.sk
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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. 

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 16.09.2020 číslo 

CD 66720/2020: 

Súhlasné stanovisko, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. zároveň konštatuje, že: 

 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie rieši prívod elektrickej energie 

existujúcich odberných miest MS3106131023 a MS3106088407. Nový prívod 

odberateľov bude riešený v novej trase káblom 1× NAYY-J 4×50 mm² pre obe 

miesta spotreby zo skrine SR 40-0068 z pôvodného vývodu po odpojení 

pôvodného poškodeného prívodného kábla.  

 

 

http://www.telekom.sk/
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 Pripojenie predmetných miest spotreby do distribučnej sústavy spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s. je existujúce a žiadne zmeny na odberných 

miestach nie sú k dnešnému dňu požadované.  

 V zmysle Zákona č. 251//2012 Z. z. o energetike žiadame rešpektovať všetky 

existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.  

3.7 Krajský pamiatkový úrad Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 30.11.2020 číslo 

KPUTN-2020/23354-2/96950/NIP: 

Súhlasné stanovisko za dodržaní nasledovných podmienok: 

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

„stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov 

počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť 

nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze  

je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález 

sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 

alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni 

odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom  

je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami 

archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr 

do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom 

náleze, správu o náhodnom archeologickom náleze obsahuje 

informácie o lokalizácií nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní 

a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby 

v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

3.8 SPP distribúcia, a. s. zo dňa 14.10.2020 číslo TD/NS/0765/2020/Ga: 

Súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP - D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D www.spp-distribucia.sk  

(časť E-služby). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP – D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D  

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

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

 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení. 

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

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

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

stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 

1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom 

vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových 

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

o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. 

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

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

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť 

plynárenské zariadenie  ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového 

uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. 

pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou 

prílohou tohto stanoviska. 

- V prípade, ak zemné ráce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL 

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

nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými 

kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú 

dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. 

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

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

pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu. 

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

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

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.   

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

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
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- 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 ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 

zákon.  

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

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 120074-3, TPP 

702 01, TPP 702 02. 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

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

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01.   

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

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

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

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

3.9 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia zo dňa 10.12.2020 pod číslom OU-TN-OSZP3-

2020/034993-002: 

Z hľadiska vodných pomerov: Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia mať preverený 

technický stav , s platnou STK, pred vjazdom na stavenisko vizuálna kontrola technického 

stavu, vykonať opatrenia na zabránenie úniku ropných látok a iných kvapalín. V prípade 

zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska. 

 

3.10 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku zo dňa 02.12.2020 

pod číslom ASM – 41 – 2719/2020: 

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky. 

 

3.11 Regionálny úrad  verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 09.12.2020 pod 

číslom RUVZ/2020/05826-004: 

Súhlasné záväzné stanovisko. 

 

3.12 Orange Slovensko a. s., zo dňa 02.12.2020 pod číslom BA-4009/2020: 

Nedôjde ku stretu PTZ, upozorňujeme, že: 

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu 

nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. 

- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia. 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 

objednávateľ farbou, alebo kolíkmi) 
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- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia  

± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme1,5 m na každú stranu od 

vyznačenej polohy PTZ. 

- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana  proti 

mechanickému poškodeniu. 

- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení , ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ. 

- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme. 

- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou. 

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie 

a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 

- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 

0907 721 378. 

- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 

že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 

vedomia). 

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

o nepoškodení trasy. 

3.13 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Piešťany zo dňa 

04.01.2021 pod číslom CS SVP OZ PN 45/2021/2: 

Súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

- Začatie a ukončenie prác požadujeme ohlásiť, v prípade potreby konzultovať so 

zodpovedným technickým pracovníkom Správy povodia stredného Váhu II –  

Ing. Maslová, tel. 0903 721 443. 

- Akékoľvek prípadné zásahy v ochrannom pásme hrádze (10 m od vzdušnej päty 

v zmysle STN 75 2102) požadujeme vopred odsúhlasiť našou organizáciou. 

- Zriaďovanie stavenísk či skladovanie materiálu na pobrežných pozemkoch 

a v ochrannom pásme vodných tokov a ich ochranných hrádzí je prísne zakázané. 

- Správu vybudovaných objektov v dotyku s tokom bude majiteľ vykonávať v zmysle 

ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín 

a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného 

zákona. 

3.14 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 31.12.2020  

OU-TN-OSZP3-2020/037943-002: 

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledovných podmienok: 
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- Pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach, vykonávacích 

v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke, alebo v inom mieste pôsobenia 

je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní 

povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, 

zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 

odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie 

údajov z evidencie, atď.) 

- Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach 

odpadov. 

- Použitie stavebných odpadov a výkopovej zeminy na terénne úpravy a skladovanie 

výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím je možné len na základe 

povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom 

hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja). 

3.15 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s. r.o., zo dňa 23.02.2021 pod číslom 

100/2021: 

K navrhovanému technickému riešeniu nemáme pripomienky. 

  

3.16 Navrhovateľ je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch 

a zariadeniach počas výstavby, stavebník bude zaviazaný v podmienkach stavebného 

povolenia na ich plnenie. 

 

3.17 Navrhovateľ 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. 

 

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. 
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O d ô v o d n e n i e. 

 

Navrhovateľ ROPSPOL, a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom požiadal dňa 

26.10.2020 Mesto Nemšová o vydanie  územného rozhodnutia  na líniovú dočasnú stavbu: 

,,PRÍPOJKA ELEKTRO NN Nemšová, k. ú. Nemšová, Ľuborča. 

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 22.01.2021 pod číslom OV/57/2021-2/BL-112 začatie konania 

o umiestnení stavby a upustil od ústneho konania spojené s miestnym zisťovaním. Účastníci  

územného konania  si mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenia, na čo boli v oznámení písomne upozornení.  

Návrh bol doložený: 

- Projektom ,, PRÍPOJKA ELEKTRO NN Nemšová, k. ú. Nemšová, Ľuborča, vypracovaným 

  Ing. Dominikom Slušným, autorizovaným stavebným inžinierom 0860 * A * 2 – 3, 

- Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 171/2020 

- Výpisom z obchodného registra 

- Nájomnou zmluvou PO 04/2020 

- Potvrdením o zaplatení správneho poplatku 100 € 

- Vyjadreniami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: 

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, zo dňa 

02.12.2020 číslo ASM-41-2719/2020 

 Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska 

odpadového hospodárstva, zo dňa 31.12.2020 číslo OU-TN-OSZP3-2020/037943-002 

 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany 

vodných pomerov, zo dňa 10.12.2020 pod číslom OU-TN-OSZP3-2020/034993-002 

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, zo dňa 

04.01.2021 číslo CS SVP OZ PN 45/2021/2 

 Slovenský plynárenský priemysel a. s., zo  dňa 14.10.2020 pod číslom 

TD/NS//0765/2020/Ga 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, zo dňa 09.12.2020 

pod číslom RUVZ/2020/05826-004 

 Orange Slovensko a. s., zo dňa 02.12.2020 pod číslom BA-4009/2020 

 Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 16.09.2020 číslo CD 66720/2020 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zo dňa 30.11.2020 pod číslom KPUTN-

2020/23354-2/96950/NIP 

 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s. r. o., zo dňa 23.02.2021 číslo 

100/2021 

 Slovak Telekom a. s. zo dňa 24.09.2020 číslo 6612026952 

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. 
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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 O2 s funkčným využitím ako územie 

komunálnej výroby a logistiky. 

 

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 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 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 
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Príloha pre navrhovateľa: 1 x overená PD 

 

Doručí sa: 

Žiadateľ: 

1.    ROPSPOL a. s., Trenčianska 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Ostatní účastníci konania: 

2.    Mesto Nemšová FO – Ing. J. Barbuščák, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

3.    ANZAP, s. r. o., Podhorská 13, 914 41 Nemšová 

4.    SBUL, Školská 18B, 914 41 Nemšová – doručené VV 

5.    Jozef Vydrnák, Mierové námestie 55, 914 41 Nemšová  

6.    Jozef Sabo, Bernolákova 5, 914 41 Nemšová 

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

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

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

        Nemšová 

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

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

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

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

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

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

17.  Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

       Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 

18.  Ministerstvo obrany SR,  Agentúra správy majetku MO SR, Kutuzovova č. 8, 832 47 Bratislava 

19.  Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

20.  Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 

 

 

 


