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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo: OV/673/2017/1849/DL          Tel. kontakt: 032/6509647         V Nemšovej, 14.09.2017 
 

V e r e j n á    v y h l á š k a 
 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E. 
 
     
     Stavebník Mesto Nemšová v zastúpení primátorom Ing. Františkom Baginom, Ul. 
Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová požiadalo dňa 26.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie 
stavebného povolenia  na  stavbu: 
 
 

,,Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup“. 
 
 
     Mesto Nemšová, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
a účelové komunikácie podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej  len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 
3a,   § 16 a § 22 ods.2 zák. č.: 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon),  § 2 
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 
a na vyššie územné celky prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní  s dotknutými 
orgánmi a známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
  
     Stavbu ,,Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup“ stavebníka Mesto Nemšová 
v zastúpení primátorom Ing. Františkom Baginom, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 
Nemšová na pozemkoch registra C KN parc. č.:  1898/80, 771/23, 2500/1 v k. ú. Nemšová, 
obec Nemšová podľa územného rozhodnutia vydaného obcou Horná Súča, pod číslom 
S/OcÚHS/300/2017-009 zo dňa 07.06.2017, ktorá bude pozostávať z (zo): 
 
       1.  Chodníka: líniová inžinierska stavba na križovatke ul. Topoľovej a SNP 
a rekonštrukcia časti jestvujúceho chodníka na ul. SNP povedľa cesty III/1869. Chodník bude 
pokračovaním jestvujúceho chodníka na ul. SNP povedľa cesty III/1869. Celková dĺžka 
chodníka bude 95,80 m. Od napojenia na jestvujúci chodník až po križovatku ulíc Vlárska 
a Topoľová bude o šírke 2,0 m. Následne sa v oblúku  križovatky ulíc Vlárska a Topoľová 
zúži na 1,5 m. Chodník bude od komunikácií oddelený cestným obrubníkom, z vonkajšej 
strany budú uložené parkové obrubníky. Sklon bude 2%. Skladba konštrukcie chodníka bude: 
Dlažba betónová 
Zhutnený podsyp zo štrkodrvy hr. 4 – 8 mm 
Zhutnený podsyp z kameniva   hr. 32 - 63 mm 
 
     
            Technické parametre: 
            Zastavaná plocha:          130,95 m². 
 
 



2. strana z 10 strán stavebného povolenia vydaného Mestom Nemšová dňa 14.09.2017 pod číslom OV/673/2017/1849/DL 
 
 

 

podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 10  vyhl.č. 
453/2000 Z. z. 
 
   

p o v o ľ u j e. 
 

 
 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1.   Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné 

zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.    
2.    Podmienky pre polohové a výškové umiestnenie stavby: 
       Stavba bude umiestnená podľa územného rozhodnutia vydaného obcou Horná Súča pod  
       číslom  S/OcÚHS/300/2017-009 zo dňa 07.06.2017 na pozemkoch registra C KN parc.  
       č.: 1898/80, 771/23, 2500/1   v k. ú. Nemšová, obec Nemšová. 
3.   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, z pohľadu bezpečnosti 
technických zariadení. 

4.   Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
v nadväznosti na vyhl. 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 príslušné technické normy. 

      5.   Celkový náklad stavby: neuvedený. 
 6.    Začatie stavby: Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 7.    Ukončenie stavby: do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného    
        povolenia. 
 8.    Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky. 
 9.    Stavebné práce bude vykonávať: odborne spôsobilá firma (vzíde z verejnej súťaže). 
 10.  Stavebník je povinný: 
          -  Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

    -  V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a 
        nimi prizvaným  znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do 
        projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného  
        dohľadu. 
   -   Uskutočňovať  stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na  
        výstavbu. 
   -   Viesť stavebný denník v zmysle § 46d  stavebného zákona. 
   -   Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a   
       účastníkoch výstavby v zmysle § 43 i ods. 3 písm. b) stavebného zákona.  

11.    Podľa § 64 ods.1 stavebného zákona je potrebné dodržiavať  podmienky, vyjadrenie a   
         stanoviská: 
         Západoslovenskej distribučnej a. s.: 
         - V miestach stavby sa nachádzajú káblové VN a NN rozvody v majetku spoločnosti  
            Západoslovenská distribučná, a. s.. 
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         - Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce  
           podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská  
           distribučná, a. s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. 
         - Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne  
            a preukázateľne oboznámené o prítomnosti podzemného vedenia vysokého a nízkeho  
            napätia a nadzemného vedenia nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné  
            predpisy dané príslušnými normami STN. 
         - Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú  
            vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia  
            z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred  
            plánovaným termínom. 
         -  Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne  
            uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie  
            silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, fólia...) 
         -  Pri križovaní a súbehu s podzemnými káblovými VN a NN vedeniami v majetku  
             Západoslovenská distribučná, a. s a s predmetnou stavbou bude dodržaná norma STN  
            736005. 
V zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z., plne rešpektovať všetky elektroenergetické  
zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s, nenarušiť stabilitu existujúcich  
podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav možných pri výkopových prácach. 
         Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh: 
         - V záujmovom území vyššie uvedenej stavby, tak ako je vyznačené na priloženej  
            situácii, sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe.  
         -  Z týchto dôvodov nemáme námietky k vydaniu územného a stavebného povolenia. 
         Slovak Telekom, a. s., Trenčín: 
         Pri prácach dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak    
         Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
         Súhlasíme za nasledovných podmienok: 
         Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti  
         Slovak Telekom a. s.. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky: 
         - Existujúce zariadenia 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, resp. ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
        -  Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je  
           v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s./alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje  
           do ochranného pásma, vyzve spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie  
           konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom poverenej  
           osoby: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289. 
        - 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. 
        - 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. 
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        - Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať  
           podmienka spoločnosti Slovak Telekom a. s. / alebo 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. / alebo  
           DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť  
           proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
         - Nedodržanie podmienok je porušením § 68 zákona 351/2011 Z.z.. 
         - V prípade, že žiadateľ bude pokračovať v prácach po strate platnosti vyjadrenia, je  
            povinný zastaviť práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
         - Pred realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti  
            Slovak Telekom a. s. / alebo 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 vyjadrenia  
            od prevádzkovateľov týchto sietí. 
          - Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. / alebo DIGI SLOVAKIA, s.  
            r. o. vykoná Slovak Telekom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch  
            týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdáte technikovi:  
            František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, tel.: +421 32 6521 289, 0902  
            719 358. 
          - Stavebník, resp. poverená osoba je povinný dodržať všeobecné podmienky ochrany  
            SEK. 
          - Žiadateľ môže použiť vyjadrenie len na daný účel, pre ktorý bolo vydané. Žiadateľ  
             nemôže získané údaje ďalej rozširovať, prenajímať bez súhlasu Slovak Telekom a. s.. 
          - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, to nezbavuje  
             stavebníka povinnosti požiadať o vytýčenie. 
(Stavebník je povinný postupovať v zmysle plného znenia podmienok vo vyjadrení.) 
Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
 
A. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK  
     Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., alebo zasahuje do ochranného  
     pásma týchto sietí, je stavebník po  konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,  
     povinný zabezpečiť: 
           -  Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených  
              zamestnancom Slovak Telekom a. s.. 
           -  Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia  
              telekomunikačného vedenia. 
           -  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia  
              telekomunikačného vedenia. 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 
hradil@suptel.sk, 0907 777 474. 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funkčnosťou. 
        B.  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je  
              žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že  
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              zabezpečí: 
           -  Pred začatím prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu  
              terénu. 
           -  Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,  
               s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli  
               na jeho ochranu stanovené. 
           -  Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú  
               odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu  
               terénu. 
           -  Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení  
               pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali hĺbiace stroje. 
           -  Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,  
               krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy  
               zariadenia. 
           -  Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím. 
           -  Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t. č. 12129. 
           -  Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak  
               Telekom, a. s. a/alebo 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 ST. 
           C. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST),  
                je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk). 
           D. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení  
                v plnom rozsahu. 
         SPP – distribúcia: 
         -  Pred realizáciou zemných práca/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 formuláru zverejneného na webovom sídle SPP  
            – D (www.spp-distribucia.sk). 
         - 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, alebo ak doba  
            vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 
         -  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 do 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
         -  Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie  
            činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu  
            kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok  
            opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
         -  Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon  
            kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
         -  Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na  
            každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení výhradne ručne bez  
            použitia strojových mechanizmov. 
        -  Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný  
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           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 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. 
        -  Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských  
            zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za  
            porušenie povinností a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť  
            podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur. 
         -  Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona  
            o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,  
            ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež  
            ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN  
           12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02. 
         - 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. 
         - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80  
           zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty  
           a pod. 
         Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne: 
         -  S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Stanovisko  
             s overenou projektovou dokumentáciou predložiť ku kolaudácii. 
         Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 
         - Výstavbou a rekonštrukciou chodníka nesmie byť prerušená funkčnosť    
           odvodňovacieho zariadenia cesty II/1869. 
         - Pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/1869 treba požiadať cestný správny  
           orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie  
           a o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení počas prác v termíne pred  
           realizáciou prác spolu s projektom organizácie dopravy počas prác, odsúhlaseným  
           ORPZ – ODI Trenčín. 
         - V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas výstavby a rekonštrukcie  
           chodníka cesta III/1869 poškodzovaná alebo znečisťovaná.  
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. 
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           Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR, Okresného dopravného inšpektorátu: 
         - Prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od  
           komunikácií a parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad  
           oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udržovaním čo najväčších  
           rozhľadových polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.) 
         - dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce  
           komunikácie. 
         - dodržať voľnú šírku chodníkov min. 1,50 m a nezužovať priechodný prierez  
           umiestnením stĺpov verejného osvetlenia, reklamných, informačných a propagačných  
           zariadení. 
         Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
         - pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením  
           v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
           v Trenčíne. 
         - počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m. 
         - počas prác nesmie byť uložený materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená  
           premávka na ceste. 
         Trenčianskeho samosprávneho kraja: 
         - Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne  
           predčasného užívania stavby ,,Chodník IBV Vlárska – vstup“ geometrický plán  
           porealizačného zamerania stavebného objektu pre návrh na vymedzenie vzájomných  
           práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako  
           vlastníkom dotknutých parciel. 
         - Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK č. SC/2017/499 zo dňa 7.3.2017. 
         - Napojenie na cestnú komunikáciu III/1869 musí byť plynulé bez poškodenia  
           asfaltového krytu vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená  
           konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu  
           cestnej komunikácie. 
         - Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri  
            ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. 
         - Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie  
           určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác. 
         - Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby  
           obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia. 
         - 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných  
            prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest TSK  
            – cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Ing. Zdeno Mahrík, tel. č. 0903 566 734, e-mail:  
            zdeno.mahrik@sctsk.sk). 
         - Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie číslo III/1847  
           priľahlého k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie –  
           Správe ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. 
Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím  
žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. Ďalšie stupne, prípadne  
aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. Uvedené vyjadrenie  
nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného  
a cestného zákona. 
         Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP, odpadového hospodárstva: 
            -  Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval  
               ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečil  
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                podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od ich  
               vzniku a následne zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na  
               povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch. 
            -  Odpad – výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má  
               povolenie a prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č.  
               79/2015 Z.z. o odpadoch. Požadujeme priebežne nahlasovať Okresnému úradu  
               Trenčín, odboru ŽP na aké miesto a v akom množstve je nevyužitý prebytok  
               výkopovej zeminy zo stavby odvážaný. 
            - Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4  
               zákona o odpadoch je povinná pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie  
               stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo  
               zhodnotiť. 
            -  Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí  
               stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách. 
            -  Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo  
               účelné, len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade  
               s ustanoveniami zákona o odpadoch. 
            -  Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby  podľa  § 99  
               ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu  
               Okresný úrad Trenčín, odbor ŽP. Ku kolaudačnému konaniu predložiť  
               prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo  
               zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona  
               o odpadoch. 
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne: 
            -  S návrhom žiadateľa, Mesto Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová zo dňa  
               10.05.2017 podľa § 13 pds. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. na posúdenie  
                projektovej dokumentácie stavby ,,Chodník IBV Vlárska – vstup“, C KN parc. č.  
               1898/80, 771/23, 2500/1, k. ú. Nemšová pre územné konanie, súhlasí. 
12.    Pred začatím stavebných prác zabezpečiť  vytýčenie  inžinierskych  sietí v záujmovom           
         území zo strany jednotlivých prevádzkovateľov týchto sietí. 
12.1. Upozorňujeme na dodržanie zák. č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov             
         na  zabezpečenie čistoty ciest a verejných  priestranstiev  pri stavebných prácach. 
12.2. Postup organizácie výstavby a  technické opatrenia  výstavby  realizovať tak, aby bol 
         minimalizovaný vplyv na susedné nehnuteľnosti z pohľadu ich užívania a  ochrany  
         životného prostredia. 
12.3. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do podzemných vôd a pôdy  
         škodiace látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. 
13.    Pri kolaudácii stavby stavebník predloží: 

       - Splnenie podmienok vyššie uvedených, certifikáty preukázania zhody, prípadne 
technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky. 

      -  Doklady o zneškodnení odpadov jednotlivých druhov v tonách vyprodukovaných  
          počas výstavby a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov  
          odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch.  

            -  Porealizačné zameranie stavby – geometrický plán, 
            -  Vyjadrenie ku kolaudácii od OR HaZZ v Trenčíne, 
            -  Vyjadrenie ku kolaudácii od Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP,  
               odpadového hospodárstva, 
            -  Vyjadrenie ku kolaudácii od OR PZ Okresný dopravný Inšpektorát v Trenčíne, 
            -  Zmluvu na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom  
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               a Trenčianskym samosprávnym krajom. 
14.    Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne  právoplatnosť v 

zmysle §  52  ods.1 zák.č.71/1967 Zb. Stavebné  povolenie stráca platnosť, ak do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. 

15.       Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po   
            doručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 
16.       R o z h o d n u t i e  o  n á m i e t k a c h  ú č a s t n í k o v  k o n a n i a :                          
            V určenej lehote neboli podané žiadne námietky. 
 
 

O d ô v o d n e n i e. 
 

 
     Stavebník Mesto Nemšová v zastúpení primátorom Ing. Františkom Baginom, Ul. Janka 
Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová požiadal dňa 26.07.2017 Mesto Nemšová o vydanie stavebného 
povolenia  na  stavbu: ,,Prístupový chodník IBV Vlárska - vstup“. Stavba sa bude realizovať 
na pozemkoch registra C KN parc. č.: 1898/80, 771/23, 2500/1 v k. ú. Nemšová, obec 
Nemšová podľa územného rozhodnutia vydaného obcou Horná Súča, pod číslom 
S/OcÚHS/300/2017-009 zo dňa 07.06.2017. Stavebný úrad dňa 01.08.2017 pod číslom 
OV/673/2017/1569/DL oznámil  stavebníkovi, účastníkom konania a dotknutým orgánom 
začatie stavebného konania a v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 
konania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní o povolení 
stavby preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach  § 62 a § 63  ods. 
1, 2 stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zistil, že uskutočnením 
/ani budúcim užívaním/  stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené 
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 
požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.  
V stavebnom konaní neboli podané žiadne pripomienky. 
 
 
 
Ž i a d o s ť  o  p o v o l e n i e   s t a v b y  b o l a  d o l o ž e n á :  
» Projektom stavby, ktorý vypracoval:   

Ing. Jozef Plocháň – PROmat s. r. o., autorizovaný stavebný inžinier, stavebné 
konštrukcie, Ev. č.: 0954*A*4-21. 

»    Listami vlastníctva č. 1, 2576, 2600. 
»    Územným rozhodnutím číslo S/OcÚHS/300/2017-009 zo dňa 07.06.2017. 

 
Vyjadreniami: 
» Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 08.03.2017 pod číslom CD 14758/2017. 
» SPP – distribúcfia, a. s. zo dňa 05.04.2017 pod číslom TD/NS/0200/2017/Ga. 
» RVS Vlára – Váh, s. r. o. zo dňa 14.03.2017 pod číslom 68/2017. 
» Slovak Telekom a. s. zo dňa 28.02.2017 pod číslom 6611705699. 
» OR PZ ODI TN zo dňa 23.01.2017 pod číslom ORPZ-TN-ODI-36-001/2017-ING. 
» Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody zo dňa 

06.03.2017 pod číslom OU-TN-OSZP3-2017/009999-002SLI. 
» Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy, odpadové 

hospodárstvo zo dňa 06.03.2017 pod číslom OU-TN-OSZP3-2017/009999-002SLI. 
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» Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne zo dňa 08.03.2017 
pod číslom ORHZ-TN1-284-001/2017. 

» Správy ciest TSK zo dňa 07.03.2017 pod číslom SC/2017/499. 
» Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 21.03.2017 pod číslom TSK/2017/04674-4. 
» Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zo dňa 31.05.2017 pod 
číslom B/2017/02352-002/H6. 

» Okresného úradu Trenčín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 
26.05.2017 pod číslom OU-TN-OCDPK-2017/018441-002/SKR. 
 
 

     V priebehu  stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 
znemožňovali povolenie stavby. 

 

Správny poplatok: V zmysle zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa neúčtuje. 
 
 

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, Mestský úrad 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. 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing. František  B a g i n 
                                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
VYVESENÉ DŇA:  
 
ZVESENÉ DŇA:   
 
POTVRDENÉ DŇA: 
 
Pripomienky: boli – neboli                                                       –––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                       Mestský úrad v Nemšovej         
                       podpis, pečiatka 
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Doručí sa: 
Navrhovateľ: 
   1.   Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová 
Ostatní účastníci konania: 
   2.   Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7281/20A, 914 41 Nemšová 
   3.   Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, pozemkové spoločenstvo,  
         Ul. Školská č. 18B, 914 41 Nemšová 
   4.   Vlastníci pozemku registra C KN parc. č. 1898/86 v k. ú. Nemšová – verejná vyhláška 
   5.   ALEX N, s. r. o., Ul. Jaseňová č. 1997/15B, 914 41 Nemšová 
   6.   Marie Kačenová, Ul. Vlárska č. 306/2, 914 41 Nemšová 
   7.   František Kačena, Ul. Vlárska č. 306/2, 914 41 Nemšová 
   8.   Anna Kostková, Rouské č. 70, 753 53 Všechovice. ČR 
   9.   Ing. Jana Kochová, Ul. Topoľová č. 1997/1, 914 41 Nemšová  
   10. Ing. Peter Koch, Ul. Topoľová č. 1997/1, 914 41 Nemšová 
   11. Právny nástupcovia po nebohej Elle Löwyovej, vlastníčke pozemku registra EKN parc. č. 776,     
         zomrela 10.11.1939 - verejná vyhláška 
   12. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdkova č. 36, 817 47 Bratislava 
Dotknuté orgány: 
   13. Západoslovenská distribučná a. s., Ul. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 
   14. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s.r.o., Ul. Janka Palu 2/3,  914 41  
         Nemšová 
   15. Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská č. 23, 817 62 Bratislava 15 
   16. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 19  Bratislava 26 
   17. Okresný úrad Trenčín,  odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie odpadového  
         hospodárstva, Ul. Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín 
   18. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova č. 3,  
         911 01 Trenčín 
   19. Okresné riaditeľstvo PZ SR ODI, Ul. Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín 
   20. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska č. 3, 911 05 Trenčín 
   21. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7281/20A, 914 41 Nemšová 
   22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná č. 4, 911 01 Trenčín 
   23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, Ul. Jesenského č. 36, 911 01  
         Trenčín   
                                                                                                                                                                          
 
 
 


