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Vec:   

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej siete pre elektronické 

komunikácie  „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“  verejnou  vyhláškou    

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

       Obec Záriečie ako príslušný stavebný úrad § 119 ods. 1) v spojení § 117 ods.1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. 

a) zákona 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,  posúdil predložený návrh  podaný  dňa 30.07.2020 podľa  § 35 

až 38 stavebného zákona a § 4 vyhl. Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona návrh, a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a) stavebného zákona 

a v súlade s ust. §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších 

predpisov  

 

navrhovateľovi : Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469  

 

v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín,  IČO: 36 229 448  

  

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
 

„INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“   
 

umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Záriečie a Mestečko ako líniová stavba podľa § 139 

ods. 3 písm. d) stavebného zákona. 

 

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických 

komunikácií má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo, na ktorých sa povoľuje 

umiestnenie stavby podľa ust.§ 139 ods.1) písm. c) stavebného zákona vyplývajúce z iných 

právnych  predpisov a to z ust. §66 ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu a prevádzkovaniu verejnej siete na cudzích 

nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme. 

 

Stavba „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ v katastrálnom území Záriečie a Mestečko  

ako líniová stavba bude umiestnená  na vymedzenom území a predmetných pozemkoch tak, 

ako je to zakreslené v mape širších vzťahov a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 
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Popis a účel stavby 
Základné údaje o stavbe:  Cieľom stavby je vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci 

Záriečie a malej časti obce Mestečko, resp. pripojenie tamojších objektov individuálnej bytovej 

výstavby a iných stavebných objektov k optickej sieti. Po ukončení predmetnej stavby  bude 

prevádzkovateľom Slovak Telekom, a.s. 

 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy ( vo výkresoch červená trasa): cca 6 250m.  

 

Predmet a rozsah projektu : Výkopy v záujmovej oblasti budú vo väčšine v zelenom pásme. 

Križovanie ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené vo väčšine prípadov pretláčaním. 

V prípade, že nebude možné pretláčanie realizovať ( veľký výskyt inžinierskych sietí, priestorové 

podmienky...) bude križovanie uskutočnené výkopom, pričom bude povrch obnovený do pôvodného 

stavu. Všetky povrchy, ktoré budú dotknuté stavbou, budú vrátené do pôvodného stavu. Trasy optickej 

siete vo väčšine kopírujú trasy existujúcich metalických vedení Slovak Telekom, a.s. 

Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom 

plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve. 

Do výkopu sa medzi navrhnutými PODB položia pre primárnu sieť zväzky s mikrotrubičiek 12/8 mm. 

Od novonavrhnutých PODB sa k jednotlivým domom a budovám položia príslušné 7 mm zväzky 

trubičiek uložené s takou dimenziou, aby boli pripojené všetky objekty po trase a aby boli ponechané 

rezervy pre prípadnú budúcu zástavbu. 

Do pripravených 12mm mikrotrubičiek zafúkne vláknový optický minikábel s postupným znižovaním 

dimenzie k novonavrhnutým PODB.  

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú 

stavbu  INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení 

prostredníctvom  optických telekomunikačných prípojok. Na pripojenie niektorých ťažšie dostupných 

domov budú využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich stĺpoch Slovak Telekom, 

a.s. 

Nové stĺpy sa budovať nebudú.    

 

Križovanie vodného toku Biela voda: 

 Prvé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 2316/13 – riešené bude zavesením 

oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie. 

 Druhé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 2316/13 – riešené bude zatiahnutím 

optického kábla do existujúcej samonosnej chráničky Slovak Telekom, ktorá je vybudovaná pri 

mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Táto chránička je umiestnená vo výške mostnej 

konštrukcie a nezasahuje do vodného toku. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do koryta vodného toku. 

 

Križovanie vodného toku Klecenský potok:  

Dôjde k nemu v k.ú. Záriečie na parc.č. KN-C 2327, riešené bude zavesením oceľovej 

chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie. 

 

Križovanie bezmenného vodného toku: 

 Prvé križovanie v k..ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 397 – riešené bude zavesením oceľovej 

chráničky na mostnú konštrukciu  miestnej komunikácie. 

Druhé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 471 – riešené bude zavesením oceľovej 

chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie. 

 Tretie križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. 305/3 – riešené bude zavesením oceľovej 

chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie. 

 

Pri realizácii dôjde k zásahu  do pozemkov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku: 

 

Katastrálne 

územie 

Parcela 

registra 

„ C “ 

Parcela  

registra 

„ E „ 

Druh pozemku Číslo LV Výmera 

(m2) 

Záriečie 2266/2  Zastavené plochy a nádvoria 278 1118 
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Záriečie 2316/2  Vodné plochy 278 40 

Záriečie 2316/13  Vodné plochy 278 7293 

Záriečie  2318/1 Vodné plochy 1345 509 

 

Križovanie  a súbehy trasy s cestou I/49 a miestnymi komunikáciami. 

Križovanie trasy s cestou I/49 dôjde na cestnom kilometri: 

- cca 10,23 – križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde 

k ďalšiemu zásahu do cestného telesa. 

- cca 10,46 – križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde 

k ďalšiemu zásahu do cestného telesa. 

K súbehu trasy s cestou I/49 dôjde na cestnom kilometri: 

- cca 9,44- 9,60 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse za cestným telesom ( za 

cestnou priekopou ) vo vzdialenosti min.1,5 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná 

v intraviláne ( v zastavanom území ) obce Záriečie. 

- cca 10,14-10,55 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse za cestným telesom ( 

za cestnou priekopou ) resp. v chodníku vo vzdialenosti min.1,5 m od cestného telesa. Realizácia bude 

vykonávaná v intraviláne ( v zastavanom území ) obce Záriečie. 

 

Umiestnenie plánovanej optickej siete stavby  INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie bude umiestnené 

min. 5 m od pôdorysného priemetu mostov  a priepustov. Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou 

I/49 nedôjde k zásahu do cestného telesa.  

 

Križovanie miestnych komunikácii 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 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, pričom budú rešpektované 

všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Záriečie a Mestečko. 

     

Práce v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika)  - 

budú v troch úsekoch. 

1. Začiatok prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká 

republika)v žkm 10,563. Vzdialenosť od trate bude 60m.  

Koniec prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká 

republika)v žkm 10,814. Vzdialenosť od trate bude 32m. 

Najmenšia vzdialenosť pri prácach v ochrannom pásme tejto trate v tomto úseku bude v mieste 

križovania v žkm 10,721. 

2.Začiatok prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká 

republika) v žkm 11,028. Vzdialenosť od trate bude 60 m. 

Koniec prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) 

v žkm 11,212. Vzdialenosť od trate bude 60 m. 

Najmenšia vzdialenosť pri prácach v ochrannom pásme tejto trate v tomto úseku bude v mieste 

križovania v žkm 11,111. 

3. Začiatok prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká 

republika) v žkm 11,686. Vzdialenosť od trate bude 44 m. 

Koniec prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) 

v žkm 11,690. Vzdialenosť od trate bude 38 m. 

Najmenšia vzdialenosť pri prácach v ochrannom pásme tejto trate v tomto úseku bude 38 m v žkm 

11,690. 

 

Ku križovaniu trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) dôjde na 

železničnom kilometri: 

- 10,721 – križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak 

Telekom, ktorá je v hĺbke 3,0m pod niveletou koľaje. 
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- 11,111- železničná trať je v tomto úseku vedená na mostnej konštrukcií, pod ktorou prechádza 

miestna komunikácia. Križovanie je riešené výkopom v miestnej komunikácii. 

Pri výstavbe optickej siete dôjde k zásahu do parciel v správe ŽSR. 

Katastrálne územie KN-C Druh pozemku Číslo LV Výmera m2 Záber m 

Záriečie 2327 Zastavané plochy 

a nádvoria  

490 19 398 8,00 

  

Pri výstavbe telekomunikačného vedenia nedôjde  k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani 

výstavby. 

 

Základné požiadavky PO,CO, BOZP : pri realizácii predmetnej stavby budú dodržané všetky 

bezpečnostné prepisy vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu na pozemných komunikáciách v zmysle 

zákona č.8/2009 Z.z. a vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu vo výškach a na technických 

zariadeniach v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a č. 59/1982 Z.z. 

Na stavbu nebudú z hľadiska požiarnej ochrany kladené žiadne osobitné požiadavky. Pri realizácii 

a prevádzke bude nutné rešpektovať zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

a vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii ako aj základné všeobecné opatrenia 

a predpisy PO. Ukončenie OK sa bude inštalovať aj v jestvujúcom prevádzkovom priestore, preto je tu 

pravdepodobnosť styku s NN. Pri práci s elektrickými zariadeniami je nutné z hľadiska ochrany pred 

nebezpečným dotykovým napätím postupovať v zmysle platných noriem. Pracovníci vykonávajúci 

montáž musia byť preškolení, alebo poučení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. 

 

Vplyv stavby na životné prostredie: predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať žiadny negatívny 

vplyv na životné prostredie. Pri výkopových prácach dôjde do zásahu do zelene – trávnatých  

porastov, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného stavu, trávnaté plochy osiate trávovým 

semenom. Výkopy budú realizované tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie 

poškodiť koreňový systém. Počas zemných prác bude dbané na dodržanie ustanovenia zákona NR SR 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V tejto stavbe nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani 

kríkov, okrem ojedinelých vopred schválených nevyhnutných prípadov. 

Určenie ochranných pásiem podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  

v zmysle §68 stanovuje v šírke 0,5 m od osi jeho trasy. Ochranné pásmo prebieha po celej dĺžke jeho 

trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 

2m, ak ide o nadzemné vedenie. 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  
 

1. Stavba bude umiestnená na vymedzenom území a predmetných pozemkoch ako líniová stavba 

v katastrálnom území Záriečie a malej časti obce Mestečko podľa situačného výkresu – navrhovaná 

trasa  pre parcely KN-C č. výkresu 1,2,3,4,5,6 a KN-E č. výkresu 1,2,3,4,5,6 z 03/2020 v mierke 

1:1000, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej 

spoločnosťou profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, Ing. Helena Horňáková, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. *0756*A*2-3*.  

    Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným Územného plánu zóny obce  Záriečie, schváleného 

uznesením  OZ  č. 27/2003 zo dňa 27.06.2003.  

2.  Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržiavať STN vzťahujúce sa na elektrické 

zariadenia a inžinierske siete, ako aj stanoviská dotknutých majiteľov inž. sietí. Dodržiavať NV SR 

č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhl.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 dodržiavať ustanovenie §43i ods.3 stavebného zákona. 

3.  Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia 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, ako i podmienky a požiadavky štátnej správy, 



Č.j.   988/2020/TS1-URVV                                                                                       

 

5 
 

zainteresovaných orgánov a organizácií a správcov inžinierskych sietí, ktoré chránia celospoločenské 

záujmy podľa osobitných predpisov.  

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Stavebník 

je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového 

konania meno/názov a adresu zhotoviteľa. 

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných 

prác. 

6.  Stavba bude ukončená do dvanástich mesiacov od začatia stavebných prác na stavbe. 

7.  Stavebník je povinný mať na stavbe po celý čas výstavby projektovú dokumentáciu overenú 

stavebným úradom, potrebnú na uskutočnenie stavby a  na výkon štátneho stavebného dohľadu.  

8.  Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie, každú zmenu umiestnenia stavby nie je 

možné uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

9.  Stavebník pri výkone svojej funkcie: -  nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných 

predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu;  

-    po ukončení stavby nahradí vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľnosti škody vzniknuté z titulu 

dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko. 

10. Podľa §46d odst.2 stavebného zákona je stavebník (stavbyvedúci) povinný viesť o stavbe stavebný 

denník, ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám. 

11.  Pre stavbu budú požité stavebné materiály a výrobky podľa ustanovenia §43f stavebného zákona, 

ktoré majú osvedčenie o akosti (zákona č. 133/2013  Z.z. o stavebných výrobkov v znení neskorších 

predpisov). 

12. K realizácii stavebných prác na cestách je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu, 

ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách  (cestný zákon ) v platnom znení. 

13.  Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita 

povrchových  a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 

Mechanizmy používané pri prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality 

povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodného toku.  

14.  Pri realizácii stavby v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy) dodržať ustanovenia 

príslušných predpisov a noriem ŽSR ( S4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 1514) s vypracovanou PD podľa 

noriem STN EN. Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda 

o bezpečnosti práce v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 ( v zmysle zákona č. 124/2006 

Z.z.). Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na 

prevádzku dráhy. 

15.  Pred začatím prác, investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí za účasti ich 

majetkových správcov.       

16.   Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií 

využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

17.   Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré 

budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas 

realizácie výstavby.  V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný  ju uhradiť 

v plnom rozsahu resp. uviesť poškodené objekty do pôvodného stavu. 

18.  Stavebník je povinný zeleň na nezastavaných plochách v čo najväčšej miere zachovávať a náležite 

ochraňovať. 

19.  Stavebník je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadu v súlade so zákonom. 

20.  Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na 

susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznikli, stavebník je povinný tieto 

uhradiť v plnom rozsahu. 

21.  Stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť a usporiadať tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu 

života a zdravia cudzích osôb, ako aj osôb na stavbe vykonávajúcich stavebné práce. 

 

 

 



Č.j.   988/2020/TS1-URVV                                                                                       

 

6 
 

22.  Podmienky a požiadavky  dotknutých orgánov a iných právnických osôb v rozsahu dotýkajúcich 

sa  projektu stavby a umiestnenia stavby, ktoré je investor povinný v plnom rozsahu rešpektovať. 

 

• Krajský pamiatkový úrad Trenčín, v liste č. KPUTN-2020/6805-2/22096 zo dňa 18.03.2020 zo 

stavbou súhlasí a určuje tieto podmienky: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť 

s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk)  s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je 

možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Je  nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ 

Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku 

kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-

mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu. 

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 KPÚ Trenčín alebo ním poverenou  odborne spôsobilou osobou, najmenej 

však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín 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 vyššie uvedeného metódami 

archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie 

uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín 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. 

Nakoľko sa plánovaná vyššie uvedená líniová stavba nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnej 

národnej kultúrnej pamiatky ( ďalej „NPK“) „Kostol“, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu (ďalej iba „ÚZPF“) v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok SR ÚZPF pod 

číslom 785 na parc.č. KN-C 7 v k.ú. Záriečie a nehnuteľnej NPK „ Zvonica“ zapísnej v ÚZPF pod 

číslom 786 na parc. č. KN-C 47 v k.ú. Záriečie, je nutné stavebné práce uskutočni tak, aby neošlo 

k poškodeniu NKP. 

Z tohto dôvodu KPÚ Trenčín upozorňuje na bezprostrednú blízkosť vytýčených trás budúcej optickej 

siete v k.ú. Záriečie. 

KPÚ Trenčín na základe vyššie uvedených dôvodov žiada o pracovné stretnutie  s dostatočným 

predstihom pred realizáciou stavebných prác, kde predmetom rokovania bude riešenie realizácie 

stavebných prác predmetnej líniovej stavby v bezprostrednej blízkosti NKP. 

• Energotel a.s., Miletičova 7,821 08 Bratislava  v liste č. 620200272 zo dňa 04.03.2020 uvádza, že 

trasy podzemných vedení  v správe SSD, a.s. a Energotel, a. s. Bratislava sa v záujmovom území 

nenachádzajú. 

• O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava v odpovedi na list č. P-SKC-CPX20-

F90013FC  dňa 10.03.2020  uvádza : V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo 

zariadenia v správe O2 Slovakia, sr.o. K predloženej projektovej dokumentácií nemáme pripomienky. 

S vydaním ÚR-SP súhlasíme. 

• UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava v odpovedi na list č. P-

SKC-CPX20-F90013FC  dňa 11.03.2020 pod ev.č. 531/2020 uvádza : S vydaním ÚR-SP danej stavby 

súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC. 

• OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava v liste č. 1314/2020  dňa 13.03.2020 uvádza : 

V záujmovom území  danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN,a.s. a ani 

zaniknutej spol. BENESTRA. S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok. 

• MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany v liste č. BA-0936/2020 zo dňa 

10.03.2020 uvádza, že v záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko 

a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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•  SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v stanovisku č. 4600057697 zo dňa 31.03.2020 

uvádza: 

1. V predmetnej lokalite katastra Mestečko v mieste vyznačenom na Vami priloženej situácii ako 

stavba INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. 

nachádzajú - skrine, trafostanice, podzemné vedenia NN, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body. 

Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 

vyjadrenia.(tyrkysovou-VVN vedenia, červenou –VN vedenia, zelenou- NN vedenia, prerušovanou –

nadzemné vedenia, bledo modrá – rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN( VVN vzdušné vedenie 110kV 

od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na 

každú stranu 10 metrov, NN vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať manipulačný, technický  

priestor 1 meter na každú stranu) 

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov 

a celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 

trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť.  

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach 

v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne 

opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany 

energetických zariadení a technické zhodnotenie súbehov a križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný neodkladne oznámiť na tel.č. 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu 

SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „ Zápise o vytýčení 

podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní  zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1 meter na každú 

stranu. V opčnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za 

poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať ej vedenia tretích 

osôb. 

10. Toto vyjadrenie slúži pre vydanie územného rozhodnutia.  

11. Spoločnosť SSD Vás upozorňuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šírením 

koronavírusu COVID-19 a vyhlásený núdzový stav na území SR, SSD až do odvolania pred 

vykonaním iných činností uprednostňuje zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej distribúcie 

elektriny pre svojich odberateľov elektriny. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu obmedzených 

personálnych kapacít, Vám spoločnosť SSD nedokáže garantovať poskytnutie plnenia podľa tohto 

vyjadrenia a zmluvy o pripojení v stanovených termínoch. SSD Vás zároveň ubezpečuje, že plnenie 

v zmysle tohto vyjadrenia a zmluva o pripojení Vám poskytne podľa možností čo najskôr, ako to 

aktuálna situácia dovolí. 

•  PVS, a. s. Považská Bystrica v liste č. 1785/21/2020-CA zo dňa 03.04.2020 uvádza:  

1. Upozorňujeme, že pozdĺž celej trasy optickej FTTH siete sa nachádzajú potrubia verejného 

vodovodu v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. ( ďalej len PVS a.s.) – viď priložené 

situácie s GIS-u. Vodovody sú zakreslené zelenou farbou. 

2. Upozorňujeme, že sa jedná len o informatívny zákres, t.j. zakreslenie inž. sietí v správe PVS a.s.je 

len orientačné. 

3. Investor je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. 

v dotknutom území.  Vytýčenie vykoná PVS na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby 

PVS,a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel 0905 850 734. 

4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri 

umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov 

a kanalizácii v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

v znení  neskorších doplnkov a zmien. 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
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5. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Stupňana č.t. 

0915595797 a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku. 

6. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v správe PVS, a. s., žiadame zabezpečiť prítomnosť  

majstra prevádzky vodovodov z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom 

výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie skúšky vodovodného potrubia.  

7. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ 

a vlastný „ Protokol o dodržaní STN 73 60 05 o ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie “, 

ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov. 

8. Predmetné územie sa nachádza na území PHO III. stupňa vodárenského zdroja Púchov. Ochranné 

pásmo bolo vyhlásené Rozhodnutím č.j. OÚŽP-2006/00103/BB9 dňa 9.5.2006. 

9. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiada si od príslušného Okresného úradu odbor starostlivosti 

o životné prostredie v Púchove stanovisko k predmetnej výstavbe. 

10. Z dôvodu ochrany kvality a zdravotnej bezchybnosti vodných zdrojov žiadame:  

- počas výstavby zabezpečiť účinné opatrenia na zabránenie úniku ropných a iných látok škodiacich 

vodám do podzemných a povrchových vôd. 

- na stavenisku neskladovať ropné a iné škodlivé látky 

- pre prípad havárie musia byť k dispozícií absorpčné látky (vapex a pod.) pre zabezpečenie prvotných 

opatrení 

- rešpektovať zákon č. 364/2004( vodný zákon) a opatrenia vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 

o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd 

- skutočnosť, že stavba sa realizuje na území ochranného pásma a dodržiavaní predpísaných opatrení 

oboznámiť všetkých pracovníkov. 

• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 

80 Piešťany v stanovisku č. CS SVP PZ PN 3217/2020/2 CZ10975/210/2020 zo dňa 6.3.2020 

s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

- Pri súbehu kábla drobnými vodnými tokmi rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov min. 4m od 

brehových čiar tokov, pri toku Biela voda min. 6m od brehových čiar. Pri súbehoch dodržať uloženie 

kábla do zeleného pásu na vzdialenejšej strane komunikácie od vodných tokov v zmysle PD. Súbeh 

s bezmenným vodným tokom pri nehnuteľnosti parc. č. 496 nerealizovať (výkres č.2), nakoľko nie je 

dodržané ochranné pásmo toku. 

- So zavesením chráničky na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník. Chráničku umiestniť nad 

spodnú hranicu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku. V prípade toku na vyšší 

návrhový prietok s dosahom na mostné objekty, bude vlastník site povinný preložiť vedenie na vlastné 

 náklady. 

- Začiatok prác ohlásiť na Správu povodia stredného Váhu I Púchov úsekovému technikovi (Ing. 

Rázgová, tel 0944 937 649), počas prác rešpektovať jej pokyny. 

- Narušený terén v pobrežných pásmach tokov zarovnať a zhutniť. 

- Využitie pozemkov vo vlastníctve SR-SVP, š. p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore 

správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepko@svp.sk) bezodkladne po realizovaní stavby. 

- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Púchov diagram pretláčania 

a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. 

• Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina v stanovisku č. 

SSC/8678/2020/6470/8270 zo dňa 16.3.2020 uvádza nasledovné pripomienky:  

1. Napojenie trasy na jestvujúcu sieť je v jestvujúcom telekomunikačnom systéme Slovak Telekom, 

v technologickej miestnosti budovy požiarnej zbrojnice, parc. č. KN-C 1. 

2. Od napojenia trasy optického kábla vedie v ryhe asfaltových chodníkov, v zeleni, dôjde k súbehu 

a križovaniu cesty I/49, MK, miestnych vodných tokov, vjazdov k rodinným domom a následnom 

zaústení do skrinky PODB, s rozvodmi do záujmového objektu. 

3. Na pripojenie niektorých RD, budú využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po jestvujúcich 

stĺpoch Slovak Telekom, na ostatnej trase sa nové podporné stĺpy budovať nebudú. 

4. K súbehom trasy s cestou I/49 dôjde v tomto úseku: 

- ľavostranný súbeh, staničenie 9,440 km- 9,600 km, súbeh bude realizovaný v zelenom páse, za 

odvodňovacou priekopou vo vzdialenosti mim.1,5 m od spevnenej krajnice, intravilán obce. 

- ľavostranný súbeh, staničenie 10,140 km- 10,550 km, súbeh bude realizovaný v zelenom páse, za 

odvodňovacou priekopou, resp. v chodníku, vo vzdialenosti min. 1,5 m od spevnenej krajnice, 

intravilán obce 

mailto:blazej.chlepko@svp.sk
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5. Ku križovaniu trasy s cestou I/49 dôjde v tomto úseku:  

- v 10,230 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením pretlakom v hĺbke min. 1,2 m 

pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky HDPE D110, dĺžky cca 11,50 m, výkres 

č.4, rez R-1, KN-E 132,133/1,133/2,2280. 

- v 10,460 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením pretlakom v hĺbke min. 1,2 m 

pod niveletou vozovky, pod vodným tokom Biela voda a následným zvlečením chráničky HDPE 

D110, dĺžka cca 11 m, výkres č.5, rez R2, KN-C 2314/2(KN-E 2314/1).  

6. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k súbehom a križovaniu trás s miestnymi komunikáciami 

a vodnými tokmi, ku ktorým sa správca cesty I/49 nebude vyjadrovať. 

7. Pri uložení optických káblov v súbehu s cestou I/49 dôjde k zásahu do cestného telesa. Trasa káblov 

bude vedená v chodníkoch, zelenom páse (krajnici), za cestnými obrubníkmi, za odvodňovacou 

priekopou. 

8. Štartovacia aj čakacia jama musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, 

resp. ich umiestnenie ma. v chodníku, tak ako je zdokladované v rezoch R1, R2. 

9. Správca cesty nesúhlasí, aby sa akékoľvek stavebné a dopravno-manipulačné činnosti vykonávali 

z cestného telesa cesty I.triedy. 

10. Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovke, ani v cestnom telese cesty. 

11. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti  a ohrozeniu 

bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty I/49. 

12. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na 

vlastné náklady. 

13. Po ukončení stavebných prác požadujeme miesto zásahu a okolie uviesť do pôvodného stavu. 

14. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/49 premiestniť, 

resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty. 

15. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/49 

(Mgr. Brečka, 0911 14 783) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je 

potrebné rešpektovať. 

16. Správca štátnej cesty I/49 požaduje pripomienky zapracovať do územného rozhodnutia. 

17. V niektorých úsekoch trasa optických káblov vedie po pozemkoch vo vlastníctve štátu. 

18. Zároveň žiadame, by trasa optického kábla bola v celej dĺžke v dotyku so štátnou cestou I/49 

zameraná porealizačným geometrickým plánom a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom 

bremene s vlastníkom dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, 

ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade  

s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov. 

19. Projektovú dokumentáciu dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť 

príslušným dopravným inšpektorátom. 

20. O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán okresný úrad v Trenčíne, odbor pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie.      

• Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 vo vyjadrení zo dňa 10.03.2020  uvádza:  

V dotknutej lokalite v katastri obce Záriečie sa nachádzajú nadzemné aj podzemné inžinierske siete, 

ktoré má spoločnosť Slovanet, a.s. v správe, a ktoré popisuje mapová príloha mapka Lúky Záriečie 

Mestečko a Optická trasa Dohňany-Lúky-Lysá. S predmetnou stavbou spoločnosť Slovanet, a.s. 

súhlasí za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu týchto vedení. Pre presné určenie požaduje firma 

Slovanet, a.s. pred začatím prác, požiadavku na vytýčenie siet, ktoré sú v jej správe. 

• Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, RO Považská Bystrica, v liste č. 

SPFS75023/2020/RO-7 SPFZ049697/2020 zo dňa  21.04.2020 súhlasí s umiestnením stavby na 

pozemkoch SPF a NV podľa priloženej PD za podmienok: 

- stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného konania 

a územného rozhodnutia, 

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutí podá na 

príslušnom katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o vzniku 

vecného bremena v súlade so stavebným povolením, 

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľ pozemkov SPF a NV, 

- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 

využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 
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SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa zákona č. 351/2011 Z.z. 

V prípade, že v územnom konaní verejný záujem nie je preukázaný, SPF súhlasí s umiestnením  

stavby za nasledovných podmienok: 

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi 

vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. 

Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický 

plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

- po dokončení stavby budú na pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, Aby mohli byť 

využívané na doterajšie účely. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň 

žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní  s dotknutými pozemkami. 

• OR Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v liste č. ORHZ-PB1-188-001/2020 zo 

dňa 12.03.2020  nemá pripomienky. 

• Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, Odbor krízového riadenia v liste č. OU-

PU-OKR-2020/000657-002 zo dňa 17.03.2020 v záväznom stanovisku po posúdení projektovej 

dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie telekomunikačnej líniovej 

stavby „ INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok. 

Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/000661-002 zo 

dňa 1.4.2020 ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy pre posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie podľa § 53 ods.1) písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie po preskúmaní žiadosti uvádza, že  uvedená činnosť „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ 

nie je zaradená v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie. Z tohto dôvodu činnosť, projekt  „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“  nepodlieha 

zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie.  

Odbor štátnej správy odpadového hospodárstva v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000660-002 zo 

dňa 1.4.2020 dáva súhlasné vyjadrenie k predloženému projektu za uvedených podmienok:  

1.s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s predloženou 

projektovou dokumentáciou. 

2. Vhodné odpad vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením.  

3. Odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

4. Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, 

ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28.2. za predchádzajúci rok, ( povinnosť sa vzťahuje na 

držiteľa odpad pri nakladaní ročne súhrnne viac ako 50 kg nebezpečného odpadu  a viac ako jednu 

tonu ostatného odpadu). 

5. Výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby. 

6. Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu 

odpadu podľa zákona o odpadoch. 

7. V prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, 

podlieha udeleniu súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu. 

8. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie 

a k poškodzovaniu hmotného majetku. 

9. Po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe 

a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich znehodnotenia, resp. zneškodnenia.  

Upozorňujeme, že v súlade s §77 ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pôvodcom odpadov, ak 

ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo  mieste podnikania 

organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

podnikateľa, je tá právnická  osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce 

v konečnom štádiu vykonávajú.  

Odbor štátnej ochrany prírody v liste č. OU-PU-OSZP 2020/000829-002 16,10 zo dňa 

20.4.2020 má z hľadiska  ich sledovaných záujmov k PD uvedenej stavby nasledovné pripomienky:  

1/ pri výkopových prácach žiadame rešpektovať jestvujúcu verejnú zeleň, preto trasu uloženia 

optického zemného kábla je nutné korigovať tak, aby nedochádzalo k výkopovým prácam 

v bezprostrednej blízkosti koreňového systému jestvujúcich drevín a tým značnému poškodeniu 
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koreňového systému drevín, preto je nutné robiť výkopové práce min. 2,5 m od päty kmeňa vzrástlych 

drevín, ak nie je možné túto vzdialenosť dodržať výkop bude zrealizovaný vnajväčšej možnej 

vzdialenosti od kmeňa dreviny ručne alebo pretláčaním bez poškodenia koreňov z dôvodu, aby 

nedošlo k narušeniu stability a pri nárazovom vetre k ich vyvráteniu  rizikom škôd na majetku alebo 

zdraví osôb 

2/ výkopové ryhy zrealizované počas vegetačného obdobia budú po zasypaní zeminou najneskôr do 14 

dní zatrávnené z dôvodu, aby nedochádzalo k rozširovaniu inváznych druhov, ktoré vzhľadom k svojej 

agresivite šírenia odkryté zemité plochy po výkopoch rýchlo obsadzujú 

3/ výkopové ryhy zrealizované mimo vegetačného obdobia budú zatrávnené v najbližšom jarnom 

období v termíne hneď ako klimatické podmienky umožnia výsev trávovej zmesi 

4/ v prípade, ak pri realizácii stavby bude nevyhnutné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je 

potrebné pred začatím výkopových prác požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 

ods. 3) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

vecne príslušný orgán ochrany prírody t.j. pri drevinách rastúcich v intraviláne obce územne príslušnú 

obec, ak dreviny rastú v extraviláne tunajší úrad o povolenie výrubu drevín bezprostredne 

prekážajúcich pri realizácii stavby 

5/ drevnú hmotu z odstránených drevín je možné odviezť alebo zoštiepkovať z miesta výrubu len po 

dohode s vlastníkom pozemku 

6/ firma zabezpečujúca realizáciu stavebných prác je povinná pri výkone zemných prác rešpektovať 

STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.   

Odbor štátnej správy ochrany ovzdušia v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000666-002 zo dňa 

29.4.2020  ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa §5 ods.1 a ods.2 písm. b) 

zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení vydáva stanovisko – V projekte stavby  projekt  

„INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“  nie je projektované umiestnenie veľkého ani stredného ani 

malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §3 ods.1 a 2 písm. a) a b) a c) zákona č. 137/2010 Z.z. 

v platnom znení, preto na vydanie rozhodnutia stavebného úradu o umiestnení vyššie uvedenej stavby 

nie je potrebný súhlas podľa §17 ods.1 písm. a) tohto zákona. K vydaniu rozhodnutia stavebného 

úradu o umiestnení vyššie uvedenej stavby nemáme pripomienky. 

 Odbor štátnej vodnej správy v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000658-002 zo dňa 07.05.2020 ako 

príslušný orgán v zmysle §71 ods.1) a §61 písm. a ) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene 

zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov( vodný zákon) v platnom 

znení uvádza, že z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt stavby pre 

územné rozhodnutie „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“  v zmysle § 28 ods.1) vodného zákona 

možný, za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie a užívanie stavby:  

- Vzhľadom k tomu, že trasa káblového vedenia je vedená v ochrannom pásme III. stupňa záložného 

vodárenského zdroja Púchov uskutočnenie stavby podlieha vydaniu súhlasu v zmysle § 27 ods.1) 

písm.a) vodného zákona, pričom príslušným úradom pre jeho vydanie je tunajší úrad. Rozsah 

ochranného pásma a režim hospodárenia v ňom je stanovený rozhodnutím tunajšieho úradu pod č. oÚ 

ŽP-2006/00103/BB9 zo dňa 9. mája 2006. Podkladom k vydaniu súhlasu bude stanovisko vlastníka 

a prevádzkovateľa  vodárenského zdroja Považská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko správcu 

vodných tokov- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany a projektovú dokumentáciu. 

- Zavesená oceľová chránička na mostnej konštrukcií, ktorá bude umiestnená na jeho výtokovej strane 

nesmie zasahovať do profilu koryta vodného toku a tým zmenšovať jeho prietokovú kapacitu. 

-Rešpektovať pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle zákon č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach. 

-Pri realizácii stavby bude dodržaná STN o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí vo vzťahu 

k inžinierskym sieťam- verejný vodovod v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Tunajší 

orgán štátnej vodnej správy  s predloženou projektovou dokumentáciou v zmysle §28 ods. 1) zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 6b. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov ( vodný zákon) v platnom znení ( ďalej len vodný zákon) súhlasí. 

Odbor štátnej vodnej správy v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000961-002 zo dňa 26.5.2020 

vydáva súhlas podľa §27 ods.1 písm.a) vodného zákona , vzhľadom k tomu, že stavba bude vedená vo 

vodách  a na pobrežných pozemkoch vodných tokov – Biela voda (VH ID 2879), Klecenský potok 

(VH ID 2927), Bezmenný prítok vodného toku Biela voda ( VH ID 2945) a v ochrannom pásme III. 
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stupňa „ Záložného vodárenského zdroja Púchov“ určeného k hromadnému zásobovaniu pitnou vodou 

za nasledovných podmienok:  

1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch k.ú. Záriečie a malej časti k.ú. Mestečko podľa projektovej 

dokumentácie „ INS_FTTH_PU_01 Mestečko“ vypracovanej profi-NETWORK, s.r.o.- Ing. Štiffel, 

Súvoz 7385/1, 911 01Trenčín. 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie telekomunikačnej líniovej stavby, pričom uloženie 

zemného kábla sa bude realizovať v prevažnej miere v zelenom páse.  Križovanie ciest, vjazdov do 

domov, chodníkov bude väčšinou riešené pretláčaním, výkopom a následne bude povrch obnovený do 

pôvodného stavu. Trasy optickej siete vo väčšine kopírujú trasy existujúcich metalických vedení 

Slovak Telekom, a.s. Súčasťou stavby je aj vybudovanie skriniek PODB, ktoré budú situované na 

verejnom priestranstve. Pri realizácií stavby dôjde ku križovaniu vodného toku: 

-Biela Voda na parcele KN-C 2316/13 k.ú . Záriečie – zavesením  oceľovej chráničky na výtokovú 

stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie; 

- Biela Voda na parcele KN-C 2316/13 k.ú. Záriečie –zatiahnutím optického kábla do existujúcej 

samonosnej chráničky Slovak Telekom, ktorá je vybudovaná pri mostnej konštrukcii miestnej 

komunikácie, vo výške mostnej konštrukcie a nezasahuje do vodného toku;  

- Klecenský potok na parcele KN-C 2327 k.ú. Záriečie – riešené zavesením oceľovej chráničky na 

výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie; 

- Bezmenný vodný to na parcele KN-C 397/ k.ú. Záriečie – riešené zavesením oceľovej chráničky na 

mostnú konštrukciu miestnej komunikácie ; 

- Bezmenný vodný tok  na parcele KN-C 471 k.ú. Záriečie – riešené zavesením oceľovej chráničky na 

mostnú konštrukciu miestnej komunikácie na výtokovej strane; 

- Bezmenný vodný tok na parcele KN-C 305/3 k.ú. Záriečie – riešené zavesením oceľovej chráničky 

na mostnú konštrukciu miestnej komunikácie na výtokovej strane. 

2. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, šp.p. OZ 

Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany , ako správcu 

vodného toku , list č.j. CS SVP OZ PN 3217/2020/2 zo dňa 6. marca 2020. 

3. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nová 133, 017 01 

Považská Bystrica, list č.j. 1785/21/2020-CA zo dňa 3. apríla 2020. 

4. Požadujeme dbať  o ochranu vodného toku, nadmerne nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a 

výkopovú  zeminu do vodného toku, neznečisťovať vodu alebo inak ohrozovať jej kvalitu a zdržať sa 

iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z.o vodách. 

5. V prípade, že v rámci výstavby dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ten, kto túto situáciu spôsobil 

je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť 

Slovenskej inšpekcií životného prostredia (ďalej len „ inšpekcia“) alebo okresnému úradu, alebo na 

jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Pôvodca 

úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých 

následkov. 

6. V prípade, že v čase výstavby dochádza k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné 

postupovať v súlade s §39 vodného zákona. 

7. S odpadom, ktorý vznikne počas výstavby a užívania stavby, zaobchádzať v súlade so zákonom 

o vodách a zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál 

kontaminovaný  znečisťujúcimi látkami zhromažďovať v nádobách  na to určených, nepoužívať ho 

k zásypu rýh. 

Stavba sa nachádza na území chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy-Javorníky. 

• SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v liste č. TD/NS/0253/2020/Ga zo dňa 

31.03.2020   súhlasí  s umiestnením stavby za dodržania všeobecných podmienok. 

• Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v liste č. 

TSK/202/05102-3 zo dňa 31.03.2020 ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane 

prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva súhlasné stanovisko 

bez pripomienok. 

• OR PZ v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby,  Kukučínova 

186/1, 017 01 Považská Bystrica v liste č. ORPZ-PB-ODI-40-068/2020 zo dňa 23.03.2020 súhlasí 

s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby, 
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- dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj 

príslušným cestným správnym orgánom, 

- ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby 

sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných komunikácií (samotných telies ciest a ich 

ochranných pásiem) 

- v rámci celej stavby a prioritne pri križovaní pozemných komunikácií požadujeme v čo najväčšej 

miere využiť technológiu riadeného pretláčania, príp. mikrotunelovania, 

- požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých pozemných 

komunikácií, 

- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne 

označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby, 

- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác 

( podľa reálneho stavu prác, najmenej 3 dni vopred), 

- povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných komunikácií a ich 

ochranné pásma do pôvodného stavu,  

- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného 

značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác.      

• Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,  

Majetkovo právny odbor v liste č. OU-TN-MPO-2020/012608-002 zo dňa 05.03.2020 : OU Trenčín 

ako dočasný správca majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov súhlasí s vykonaním uvedených stavebných prác na predmetnej parcele ( 

pozemok KN-E parc.č 607/2 orná pôda o výmere 640 m2, v podiele 1/1) , a to pri  dodržaní 

príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a zákona č. 543/20002 Z.tz. 

o ochrane prírody a krajiny. 

Súčasne žiadame, aby po vykonaní potrebných prác bol pozemok bez zbytočného odkladu uvedený do 

pôvodného stavu. 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v liste č. OU-TN-OCDPK-2020/012800-002 zo dňa 

09.03.2020 s predloženým projektom stavby súhlasí, za rešpektovania nasledovných požiadaviek:  

1. Pred realizáciou prác na vedení komunikačnej siete požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne 

užívanie cesty a v prípade potreby o určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení 

v zmysle žiadostí a príloh uvedených na stránke úradu : http://www.minv.sk/?vzory-ziadosti-7. 

2. V zmysle §6 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné zabezpečiť, aby cesta I/49 nebola počas  

stavby poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

• Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 

017 01 Považská Bystrica v liste č. OU-PB-OCDPK-2020/004221-002 zo dňa 06.03.2020v záväznom 

stanovisku  tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. tr. Na území 

okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o stanovisko k hore uvedenej dokumentácií 

a z dopravného hľadiska nemá k nej pripomienky.  

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika 

Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina v liste č. 20915/2020/ÚVHR/53227 zo dňa 10.07.2020   

súhlasí  so stavbou bez pripomienok. 

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 01 Banská 

Bystrica v liste č. ASMdpS-1-387/2020 zo dňa 17.03.2020 súhlasí s vyššie uvedenou stavbou podľa 

predloženej situácie- bez pripomienok. 

• MV SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 01 

Trenčín v liste č. CPTN-OTS-2020/004655-002 zo dňa 09.03.2020 – oddelenie telekomunikačných 

služieb Centra podpory v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlastné 

telekomunikačné vedenia.  

• Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 

stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava v liste č. 18833/2020/SŽDD/44220 zo dňa 

05.06.2020  v záväznom stanovisku vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme 

dráhy. MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje 

tieto podmienky:  

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. 

Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 

http://www.minv.sk/?vzory-ziadosti-7
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3. Stavba mus byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným  a protipožiarnym predpisom. 

5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 

6. Stavebník je  povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR –GR, odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 28029/2020/O230-2 zo dňa 07.05.2020. 

7. Vlastník ( užívateľ) stavby je  povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej 

prevádzky železníc a dráhovým predpisom ta, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený 

nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.  

• ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v liste č. 

28029/2020/O230-2 zo dňa 07.05.2020 nemá  z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k umiestneniu 

stavby námietky, za dodržania nasledovných podmienok: 

1. Pred začatím samostatných prác je nutné existujúce vedenia vytýčiť a kontaktovať správcu vedení 

SMSÚ OZT KT Žilina p. Slíž (0911 990 541) pre stanovenie dohody o harmonogram prác 

a požadujeme rešpektovať znenie stanoviska OR Žilina č. 163/SOZT/2020 zo dňa 01.04.2020. 

2. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto  

vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo 

k ich poškodeniu. Pri súbehu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať 

predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem. 

3. Vytýčenie podzemných vedení objednať na adrese OR Žilina, SEE, Ul.1.ČSL.Brigády 46, 038 61 

Vrútky a dodržať znenie stanoviska ŽSR OR Žilina č.07-92/2020/SEE zo dňa 26.03.2020. 

4. Kontaktovať zodpovedného zamestnanca SMSÚ NaSpS a ŠpZ –p. Gorcovského – 0911 852 012. 

5. Pri prácach na pozemku je nutné prizvať zástupcu OR Žilina, SMSÚ ŽTS–p. Oravca–0914 324 090. 

6. Zásah do pozemku ŽSR je potrebné majetkovo právne usporiadať cestou Správ majetku ŽSR 

Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, Hviezdoslavova 1, Žilina, pred vydaním povolenia. 

7. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej 

prevádzky.  

8. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené 

realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. 

9. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 

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

• ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina v liste č. 142/2020-SŽTS/107/2a.15 

zo dňa 08.04.2020 uvádza:  

Uvedená stavba „ INS_FTTH_PU_PUCH_01_ Záriečie“ bude zasahovať do ochranného pásma dráhy 

(OPD) železničnej trate Púchov-Hranica ŽSR/ČD, medzi km 10,563-10,814, čiastočne na pozemku 

ŽSR, s križovaním železničnej trate v jestvujúcej chráničke v km 10,721, a v úseku 11,028-11,210, 

čiastočne na pozemku ŽSR, pričom križuje železničnú trať v km 11,111 v cestnej komunikácii pod 

železničným mostom, a v úseku 11,686-11,690, mimo pozemok ŽSR. 

Nakoľko sa v záujmovom území vedenia trasy optickej siete nachádzajú aj naše podzemné zariadenia, 

prikladáme vyjadrenia sekcií ( č.j. 07-92/2020/SEE-To/2a.15 a č.j.: 163/SOZT/2020-Ex), spolu 

s orientačne zakreslenými trasami vedení. Tiež upozorňujeme, že pri prácach  na pozemku ŽSR je 

potrebné prizvať zástupcu ŽSR p. Oravec Ján mob.tel.:0914 324 090. Po ukončení prác tiež pozemok 

uviesť do pôvodnej konfigurácie. 

ŽSR OR Žilina po obdržaní všetkých podmienok správcov vedení súhlasí s touto stavbou umiestnenou 

do OPD. Stavebné povolenie na objekte v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska ŽSR 

od odboru 230 (odboru expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky ( MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným úradom. 

• ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ul.1 mája 34, 

010 01 Žilina v liste č.  163/SOZT/2020-Ex zo dňa 01.04.2020 má nasledovné pripomienky: 

1. v záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení ( DOK, DK, MK) v správe OR 

Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích  a oznamovacích zariadení, ktoré 

v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení 

DOK, DK je vedená vľavo v smere staničenia trate v železničnom zvršku cca 3 m od osi koľaje. 

2. Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou 

objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. 

V objednávke musí byť uvedené : „ Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou 

k objednávke ny vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí 
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byť tiež priložené vypísané „ Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v zmysle 

Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/O310-2 zo dňa 23.11.2015( 

„Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina 

pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho prevádzky železn. správy a údržby SMSÚ OZT KT Žilina 

–p. Slíža na tel č. 0911 990 541. 

3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto 

vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo 

k ich poškodeniu. Pri súbehu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať 

predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.  

4. Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky  spevnené 

plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami. 

5. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy  a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme 

káblov ( 1,5 m ako aj DTN 73 6005). 

6. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, 

zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi 

uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady 

spojené s obmedzením prevádzky  železničnej infraštruktúry  a náklady spojené s odstránením 

poškodenia. 

7. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného 

zamestnanca OR Žilina Sekcie  OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli 

mechanicky poškodené. 

8. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu. 

• ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. ČSL. Brigády 46, 

038 061 Vrútky, SSE-technické oddelenie, Hviezdoslavova, 010 01 Žilina v liste č. 07-92/2020/SEE-

TO/2a.15 zo dňa 26.03.2020 dáva nasledovné pripomienky : 

- V žkm11,111a 10,721 príde ku križovaniu VN 6 kV podzemného vedenia( príloha č.1) a optického 

kábla. 

- VN 6kV podzemné vedenie v prílohe č.2 je orientačne zakreslené nakoľko neexistuje jeho 

geodetické zameranie. 

- Presné vytýčenie podzemných vedení je potrebné si formou objednávky objednať na adrese: Oblastní 

riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. ČSL. Brigády 46, 038 061 Vrútky.   

- V objednávke na vytýčení NN podzemných vedení je potrebné pri údaji Splatnosť uviesť: 14 dní odo 

dňa vystavenia faktúry. 

- Zodpovedným zamestnancom pre vytýčenie podzemných vedení SMSÚ NaSpS a ŠpZ – Gorcovksý 

Jozef mobil.:0911852012. 

- po vytýčení  vedení v správe OR Žilina SEE žiadame všetky práce v kolíznych miestach s uvedenou 

stavbou vykonať zvlášť opatrne( ručne), tak aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej práve. 

Požadujeme prítomnosť nášho pracovníka. 

- Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení zhotoviteľ nesmie: zriaďovať skládky 

a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami. 

- Zhotoviteľ musí dodržať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme 

podzemných vedení. 

- V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie VN vedení  dráhy 

bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach  

o zmene  a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené  

s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej 

infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia. 

- Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodené a odcudzením, prizvať zodpovedného 

zamestnanca OR Žilina Sekcie EE pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli 

mechanicky poškodené. 

- Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu. 

- Stavebník upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie, o začatí prác najmenej 15 dní vopred. 

- Stavebník okamžite ohlási každé poškodenie zariadenia v správe OR Žilina Sekcie EE (elektro 

dispečer mobil 0911 49 002, Ing. Bakoš Vladimír – vedúci SMSÚ NaSpS a ŠpZ, mobil: 0903 566 287 

pre VN podzemné vedenia). 
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- Upozorňujeme na prebiehajúcu komplexnú rekonštrukciu trakčného vedenia v záujmovom mieste 

a preto požadujeme Váš zámer prejednať s GR ŽSR odborom investorským 220, zhotoviteľom 

a generálnym projektantom firmou Prodex. 

• PRODEX, s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5 v liste č. O/Z/2020/185-14XB23010 zo dňa 

24.4.2020 uvádza stanovisko:  

V rokoch 2014 a 2015 sme pre ŽSR spracovali projektovú dokumentáciu pre stavbu „Púchov-Lúky 

pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia“, ktorá rieši komplexnú 

rekonštrukciu trakčného vedenia a ďalšej infraštruktúry v správe ŽSR. V súčasnosti je v tomto úseku 

zrealizovaná podstatná časť stavebných objektov a prevádzkových súborov uvedenej stavby. 

Po oboznámení sa s posudzovanou projektovou dokumentáciou stavby Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ konštatujeme, že navrhovaná  FTTH sieť križuje 

železničnú trať v žkm10,723 v existujúcej chráničke Slovak Telekom a.s. a v žkm 11,106 v novej 

chráničke v telese cestnej komunikácie v mostnom otvore pod železničnou traťou a jej realizáciou 

nedôjde k žiadnej kolízií ani k žiadnemu ovplyvneniu infraštruktúry ŽSR realizovanej v rámci stavby 

„Púchov-Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia“ súhlasíme 

s vyššie uvedenou navrhovanou stavbou Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 

• Obec Mestečko, Obecný úrad, 020 52 Mestečko č. 118, v liste č.121/2020 zo dňa 03.04.2020 dáva 

nasledovné vyjadrenie: 

1. Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné inžinierske siete vo 

vlastníctve Obce Mestečko, ale prevádzkovateľ sietí je tretia osoba ( ako napr. verejný vodovod a 

verejná kanalizácia, o vytýčenie a zakreslenie ktorých je potrebné požiadať Považskú vodárenskú 

spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica a iné...) 

2. Realizáciu stavby je potrebné zosúladiť aj s ostatnými prevádzkovateľmi elektronických sietí, aby 

sa investičné zámery realizovali v jednom výkope. 

3. Realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného 

časového harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie. 

4. Obec Mestečko si uplatní svoje právo na jednotnú primeranú náhradu za nútené obmedzenie 

užívania pozemkov v súlade s §66 zákona č. 351/2011 Z.z. 

5. Investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnych 

územiach v správe Mestečka v digitálnej aj tlačenej podobe. 

6. Realizáciu výkopových prác v komunikáciách (cesty, chodníky) v najvyššej možnej miere 

vykonávať bezvýkopovou technológiou riadeného pretlaku, v prípade výkopu v komunikáciách 

z asfaltových povrchov požadujeme vyspravenie celej šírky chodníka prípadne komunikácie, nie len 

samostatnej ryhy po výkope. 

7. Pri realizácii výkopových prác v zelenom páse a pri drevinách je potrebné dodržať STN 83 7010 

Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade nevyhnutných 

výrubov je potrebné požiadať o povolenie na výrub pred územným konaním s predložením 

inventarizácie drevín a určením spoločenskej hodnoty. 

8. Toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská pre konania nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“). 

9. Investor je povinný požiada o územné rozhodnutie  o umiestnení líniovej stavby podľa §32 - §42 

stavebného zákona tunajší stavebný úrad obec Mestečko, 020 52 Mestečko 118. 

• Obec Záriečie, Záriečie č.190, 020 52 v liste č. 849/2020 zo dňa 08.04.2020 uvádza v nasledovnom 

stanovisku:  

Obec Záriečie s ú h l a s í  s uvedenou stavbou  „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“, 

ktorá sa bude realizovať  v katastrálnom území obce Záriečie, za dodržania nasledovných podmienok: 

- počas realizačných prác pri križovaní komunikácii v celom úseku plánovanej trasy  minimálne  

obmedziť prejazdnosť a zabezpečiť bezproblémovú dopravnú obslužnosť dotknutého územia, 

-  pri výkopových prácach v zelenom páse pri vzniku prebytočnej zeminy, ktorá nebude použitá na 

opätovný zásyp, túto zneškodniť na riadenej skládke v zmysle zákona č. 79/2015 Zb o odpadoch 

v znení posledných platných úprav, 

- pri realizácii výkopu pri parc. č. KN-C 2314/1 v úseku chodníka okolo areálu školy nezasahovať do 

konštrukcie chodníka ale využiť priľahlý  zelený pás, 

- pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky ( zabezpečiť neodkladné 

odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií), taktiež nesmie byť ohrozená plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky, 
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- žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú vlastníkom a správcovi komunikácii z dôvodu 

nedodržania podmienok tohto stanoviska, 

- realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného časového 

harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie. 

- pri umiestňovaní skriniek PODB na verejných priestranstvách  zohľadniť ich stanovište z dôvodu 

zimnej údržby /mimo dosah radlice, mimo územia vyhrnutého snehu na križovatkách a pri vstupoch 

do dvorov/, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, za ktoré bude niesť zodpovednosť investor,  

- po ukončení prác zabezpečiť funkčnosť pôvodného odvodňovacieho systému zrážkových vôd,   

- upozorňujeme na skutočnosť, že do predmetného územia  môžu zasahovať vedenia tretích strán. 

- investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnom území 

obce Záriečie  v digitálnej aj tlačenej podobe. 

- investor je povinný požiadať o územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 32 - § 42 

stavebného zákona tunajší stavebný úrad Obec Záriečie, Záriečie č.190 ,020 52. 

 

23. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, týkajúce sa predovšetkým vytýčenia podzemných 

vedení pred začatím zemných prác, dodržania ochranných vzdialeností podľa platných predpisov, 

dodržanie priestorového usporiadania inžinierskych sietí, je investor povinný rešpektovať v plnom 

rozsahu. Križovania, súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade 

s platnými technickými normami. 

24. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť pešej a vozidlovej dopravy a sprístupnenie 

okolitých nehnuteľností. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru 

nebolo narušené užívanie budovy, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

a chodcov. 

25. Výkopy chodníkov a vjazdov musia byť vhodne zabezpečené lávkami pre peších  mechanickou 

zábranou proti možnému úrazu, stavenisko musí byť označené dopravnými značkami, tabuľami, 

zábranami a výstražnými svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené výkopy vo 

vozovkách musia byť opatrené bezpečnostným premostením a v nechránených častiach zábradlím.      

26. V rámci spracovania realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky 

pripomienky uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov 

a organizácií. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma 

v súlade  s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí. Projekt stavby musí byť vyhotovený 

projektantom alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním v zmysle §45 a § 46 stavebného zákona 

na vybrané činnosti vo výstavbe. 

27. V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických  komunikáciách  je uvedená stavba stavbou 

verejnej komunikačnej siete. 

28. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa na stavbu nadzemných a podzemných vedení 

elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné 

povolenie ani ohlásenie. So stavebnými prácami na stavbe možno začať po nadobudnutí právoplatnosti 

tohto územného rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:   
 V priebehu územného konania neboli podané námietky a pripomienky. 

 

Toto územné rozhodnutie  o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného 

zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak sa začalo 

s využitím územia na určený  účel. 

 

 Toto územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 

účastníkov územného konania podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona. 

 

 Správny poplatok sa určuje podľa položky č. 59 písm. a) ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,- Eur a bol zaplatený pri podaní 

návrhu. 
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O D Ô V O D N E N I E:  
 

      Stavebník Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 

v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín,  IČO: 36 229 448, 

ktorú  zastupoval splnomocnený Martin Štiffel, podal dňa 30.07.2020 na stavebný úrad návrh o 

vydanie územného rozhodnutia na stavbu " „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ umiestnenú na 

pozemkoch  katastrálnom území Záriečie a malej časti katastrálneho územia obce Mestečko ako 

líniová stavba. Obec Záriečie je určený stavebný úrad podľa ustanovenia §119 ods.1) v spojení s §117 

ods.1) stavebného zákona, ktorý určil Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 

06.03.2020 pod č. OU-TN-OVBP2-2020/012591-002, nakoľko sa stavba má realizovať v dvoch 

katastrálnych územiach v dvoch obciach. 

      Určením konkrétnej obce v zmysle § 119 ods.1 stavebného zákona za miestne príslušný stavebný 

úrad sa na konanie v konkrétnom prípade odoberie miestna príslušnosť ostatným stavebným úradom, 

v územnom obvode ktorých  sa konkrétna stavba nachádza. Obce, ktorým bola odňatá právomoc 

stavebného úradu sa k umiestneniu stavby vyjadrujú na základe záväzného stanoviska podľa § 140b 

stavebného zákona a podľa ust. §4 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť 

v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo 

vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu 

prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Podľa uvedeného 

ustanovenia obce, ktoré nie sú stavebným úradom v tomto konaní majú postavenie dotknutého orgánu 

štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec ako dotknutý orgán môže vo svojom záväznom predpise 

ako aj v územnoplánovacej dokumentácií, ktorej záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným 

právnym predpisom.  

     Stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods.1) stavebného zákona dotknutým 

orgánom  a organizáciám a podľa §36 ods.4) stavebného zákona účastníkom konania verejnou 

vyhláškou. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu v dvoch katastrálnych územiach, v obci Záriečie bola 

zverejnená v dňoch 18.8.2020 až 02.09.2020  v obci Mestečko v dňoch od 22.08.2020 do 07.09.2020 

Zároveň podľa §36 ods.2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu na 

podanie námietok a pripomienok do 10 pracovných dní  odo dňa doručenia oznámenia.          

Účastníci konania  mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v určenej lehote, na neskôr 

podané námietky sa neprihliadne. Lehota na podanie námietok uplynula pre obec Záriečie dňa 

17.09.2020,  pre obec Mestečko 22.09.2020.   

V konaní si účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky, preto stavebný úrad o nich 

nerozhodoval. 

     Podľa §36 ods.3) stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská  v rovnakej  

lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky  námietky účastníci konania.  

     Stavebný úrad posúdil návrh  podľa ustanovenia §35 ods.1 a §37 ods.2 stavebného zákona 

v spojení s §3 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  

a zistil, že návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, jej 

umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. 

     K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia  v dvoch 

vyhotoveniach, plnomocenstvo na zastupovanie pre úkony vydania územného rozhodnutia  zo dňa 

19.12.2017  a zo dňa 01.10.2019, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii  

a obcí k umiestneniu stavby. 

     Navrhovateľom predložená dokumentácia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia obsahuje 

náležitosti predpísané ust. § 3 vyhl. č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

      Navrhované umiestnenie  líniovej stavby je v súlade so schváleným Územného plánu zóny obce  

Záriečie, schváleného uznesením  OZ  č. 27/2003 zo dňa 27.06.2003. 

  

      Navrhovateľ pred začatím územného konania zabezpečil stanoviská týchto dotknutých orgánov 

a organizácií: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. KPUTN-2020/6805-2/22096 zo dňa 18.03.2020; 

Energotel a.s., Miletičova 7,821 08 Bratislava č. 620200272 zo dňa 04.03.2020; O2 Slovakia, s.r.o., 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava č. P-SKC-CPX20-F90013FC  dňa 10.03.2020; UPC BROADBAND 
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SLOVAKIA, s.r.o, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava č. P-SKC-CPX20-F90013FC  dňa 11.03.2020; 

OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava č. 1314/2020  dňa 13.03.2020; MICHLOVSKÝ, spol. 

s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany č. BA-0936/2020 zo dňa 10.03.2020; SSD, a. s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina č. 4600057697 zo dňa 31.03.2020; PVS, a. s. Považská Bystrica č. 

1785/21/2020-CA zo dňa 03.04.2020; Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP PZ PN 3217/2020/2 

CZ10975/210/2020 zo dňa 6.3.2020; Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 

Žilina č. SSC/8678/2020/6470/8270 zo dňa 16.3.2020; Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 

Bratislava 2 zo dňa 10.03.2020; Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, RO 

Považská Bystrica, č. SPFS75023/2020/RO-7 SPFZ049697/2020 zo dňa  21.04.2020;  OR 

Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici č. ORHZ-PB1-188-001/2020 zo dňa 

12.03.2020; Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, Odbor krízového riadenia č. 

OU-PU-OKR-2020/000657-002 zo dňa 17.03.2020; Odbor starostlivosti o životné prostredie  č. OU-

PU-OSZP-2020/000661-002 zo dňa 1.4.2020; Odbor štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-

PU-OSZP-2020/000660-002 zo dňa 1.4.2020; Odbor štátnej ochrany prírody č. OU-PU-OSZP 

2020/000829-002 16,10 zo dňa 20.4.2020; Odbor štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-PU-OSZP-

2020/000666-002 zo dňa 29.4.2020; Odbor štátnej vodnej správy č. OU-PU-OSZP-2020/000658-002 

zo dňa 07.05.2020; Odbor štátnej vodnej správy č. OU-PU-OSZP-2020/000961-002 zo dňa 

26.5.2020; SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0253/2020/Ga zo 

dňa 31.03.2020;  Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. 

TSK/202/05102-3 zo dňa 31.03.2020;  OR PZ v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, 

oddelenie výkonu služby,  Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica č. ORPZ-PB-ODI-40-

068/2020 zo dňa 23.03.20; Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Majetkovo 

právny odbor č. OU-TN-MPO-2020/012608-002 zo dňa 05.03.2020; Okresný úrad Považská 

Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

č. OU-PB-OCDPK-2020/004221-002 zo dňa 06.03.2020; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar 

vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina  č. 

20915/2020/ÚVHR/53227 zo dňa 10.07.2020; MV SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie 

telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín č. CPTN-OTS-2020/004655-002 zo dňa 

09.03.2020; Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor 

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava č. 18833/2020/SŽDD/44220 zo dňa 

05.06.2020; ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 

28029/2020/O230-2 zo dňa 07.05.2020; ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 

Žilina  č. 142/2020-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 08.04.2020; ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia 

oznamovacej a zabezpečovacej techniky, ul.1 mája 34, 010 01 Žilina č.  163/SOZT/2020-Ex zo dňa 

01.04.2020; ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. ČSL. 

Brigády 46, 038 061 Vrútky, SSE-technické oddelenie, Hviezdoslavova, 010 01 Žilina č. 07-

92/2020/SEE-TO/2a.15 zo dňa 26.03.2020; PRODEX, s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5  

č. O/Z/2020/185-14XB23010 zo dňa 24.4.2020; Obec Mestečko, Obecný úrad, 020 52 Mestečko č. 

118, č.121/2020 zo dňa 03.04.2020; Obec Záriečie, Záriečie č.190, 020 52 č. 849/2020 zo dňa 

08.04.2020. 

 

    Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a zaistil ich vzájomný súlad 

vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí 

technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská  a požiadavky uplatnené v stanoviskách zahrnul 

do podmienok tohto rozhodnutia. 

   Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným 

zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej umiestnenie a osobitnými 

predpismi, nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby tak, ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

   Vzhľadom na to, že stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by 

bránili umiestneniu stavby rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.    
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      P o u č e n i e: 
       

     Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) 

a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Záriečie, Záriečie č. 190, 020 52. 

    Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných  prostriedkov. 

 

Toto územné rozhodnutie sa podľa §42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania 

verejnou vyhláškou.  
 

             

 

                                                                                                ................................................ 

                                                                                                  Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                      starosta obce 
 

 

 

 

Príloha rozhodnutia:- situácia osadenia stavby –mapa širších vzťahov Príloha č.1 

_________________________________________________________________________________________ 

Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Záriečie, Mestečko a iným spôsobom 

v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na  úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia 

 

Vyvesené dňa :.......................................                                      Zvesené dňa ............................................ 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :  

 

Doručí sa  : 

1. Navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení Profi-

NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 299 448 

2. Projektant : Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, 

3. Obec Záriečie, 020 52 Záriečie 190  

4. Obec 020 52 Mestečko 118 

       Dotknuté orgány : 

5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika, oddelenie obl. hygienika, Hviezdoslavova 

48, 010 01 Žilina 

6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

7. Ministerstvo hospodárstva SR, Miletičova  19, 827 15 Bratislava 212 

8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31  Banská 

Bystrica 

9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

10. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického  1, 

911 42 Trenčín 

11. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská 

7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24 

12. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

13. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb, 1. mája 34, 010 01 Žilina 

14. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1.čsl.brigády 46, 038 61Vrútky 

15. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1.mája 34, 010 01 Žilina 
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16. Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

18. Okresný úrad Trenčín, majetkoprávny odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

19. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 02 001 Púchov 

20. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov – ŠVS, ŠSOH, ŠOP,  

ŠSOO, EIA – 6x 

21. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

22. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

23. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica 

24. Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica 

25. Okresnú riaditeľstvo HaZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

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

27. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 046 Považská Bystrica 

28. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

29. Slovenská správa ciest a.s., Miletičova č.19, 820 05  Bratislava 

30. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa č.104/A, Žilina 

31. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Radničné námestie 50/8, 969 01 Banská Štiavnica  

32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie  Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 

33. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Púchov, správa Povodia stredného Váhu I., 020 71 Nimnica 

1/97 

34. Lesy SR, š.p., OZ Pov. Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica 

35. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

36. Stredoslovenská distribučná,  a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

37. Michlovský, spol.  s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

38. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

39. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

40. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova24, 851 01 Bratislava 

41. UPS Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 01 Bratislava 

42. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 

43. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

44. PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

45. Stavebný úrad-TU! 

 

46. Vlastníci pozemkov a  susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou! (§42, ods. 2) SZ) 

Príloha č.2  tohto rozhodnutia 

 

  


