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Zn.: 13411/MSUST/VYS/106/2022                                             V Starej Turej, 08.06.2022  

Vybavuje: Veronika Benianová 

Telefón: 032-746 1644 

 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom mesta, ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 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 a v súlade so zákonom č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov, vydáva podľa § 39a stavebného zákona  

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

 „INS_FTTH_STTU__Stará Turá č.2_Jiráskova“,  tak ako je zakreslené vo výk. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 v projekte pre územné konanie, ktorú vypracoval Ing. Ján Magušin, Heyrovského 4639/9, 

841 03 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier 1830 ̽ A2. Stavba bude umiestnená na 

pozemkoch parciel registra „E“ katastrálne územie Stará Turá: 129/1, 131/1, 134, 139/11, 146, 

149, 150, 153, 154, 155, 168/2, 764/7, 764/82, 764/91, 764/94, 1243, 1267, 1268, 2039/2, 

2050/2, 2065/3, 2071/2, 2191/2, 2192/4, 2192/51, 2232/1, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2235/1, 2236, 

2239/1, 2241, 2243/2, 2243/12, 2254/2, 2265, 2268/2, 2308/22, 2337/1, 2369/1, 2401/1, 2404, 

2405/1, 2409/3, 2413/4, 2414/3, 2416/3, 2425, 2426, 2428, 2436, 2444/1, 2447/12, 2478/2, 

2480/1, 2480/21, 2482/2, 2483/1 a parciel registra „C“ katastrálne územie Stará Turá: 861/1, 

864, 913/1, 914/2, 914/6, 914/19, 914/20, 916/1, 945/2, 946, 958/7, 1032/16, 1042/1, 1042/3, 

1042/4, 1044, 1050/1, 1050/3, 1053/3, 1057/13, 1057/18, 1061/1, 1104/3, 1104/5, 1106/5, 1123, 

1127/4, 1127/5, 1127/10, 1127/12, 1128/2, 1130/2, 1130/24, 1130/25, 1147/1, 1825/10, 1825/61, 

1825/77, 1825/78, 1825/79, 1825/80, 1825/188, 1825/189, 1825/199, 1825/201, 1825/204, 

1825/205, 1825/207, 1825/208, 1825/210. 

Účelom líniovej stavby je vybudovanie optickej prístupovej siete v štandarde FTTx (privedenie 

vlákna do bytov (FTTH), do podnikateľských objektov (FTTB) (areál, FTTD), do škôl (FTTB), 

do administratívnych objektov (FTTB), do objektov štátnej správy a prípadne miestnej 

samosprávy (FTTB) systémom výstavby mikrotrubičkového systému pre riešenú lokalitu - ulice 

8. apríla, Dibrovova, Jiráskova, Dr. D Úradníčka, Nám. Dr. A. Schweitzera, Mýtna (mesto Stará 

Turá) pre investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  

Výstavba spočíva v realizácií výkopov, v pokládke potrebných multirúr a osadení PODB (viď 

nižšie) a OUK (účastnícka krabica) v riešenej lokalite mesta Stará Turá, na uliciach 8. apríla, 

Dibrovova, Jiráskova, Dr. D Úradníčka, Nám. Dr. A. Schweitzera, Mýtna. Pri výstavbe 
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bude využitá aj existujúca infraštruktúra (existujúce HDPE rúry), uložené na uliciach Dibrovova 

a 8. apríla. V riešenej lokalite budú zriadené optické prepojovacie skrine PODB (typ optického 

rozvádzača ORU3 SDF XL) napojené optickým primárnym minikáblom cez existujúce HDPE 

rúry (so zatiahnutými 3x10/8mm) a cez projektované multirúry, pripojené na existujúci 

prepojovací telekomunikačný objekt Stará Turá riešenie prevažne zafúknutím do existujúcej 

infraštruktúry investora. Projektované PODB - primárna časť siete FTTH, pripojené cez 

projektované multirúry (typ mikrotrubičiek o priemere 12/8mm, resp. HDPE rúry s 

mikrotrubičkami 10/8mm) za pomoci optických minikáblov. Celá riešená lokalita mesta Stará 

Turá bude od PODB po riešené objekty (rodinné domy IBV, viacbytové domy KBV, 

podnikateľské objekty a ostatné objekty) riešená ako sekundárna časť budovanej siete FTTH, 

pomocou mikrotrubičiek o priemere 7/4mm a optickými vláknovými zväzkami. Projektované 

optické rozvádzače PODB (pasívny optický distribučný bod - typ ORU3 SDF XL, rozmery (v x 

š x hl) 150cm x 55cm x 35cm, farba sivá, označenie T-COM) budú optimálne umiestnené tak, 

aby od nich mohli byť zrealizované prípojky do všetkých riešených objektov. Pre ukončenie 

optických prípojok, pri objektoch typu IBV (rodinné domy, prípadne aj malé podnikateľské 

objekty), budú na verejne prístupnom mieste, umiestnené optické účastnícke krabice (ОUK) na 

oplotení, alebo na fasáde príslušných objektov (7 portová, rozmery (v x š x hl) 21cm x 12cm x 

7cm, farba sivá, označenie T-COM). Vo väčšine prípadov môže byť použitý stĺpikový variant 

(viď obrázok) optickej účastníckej krabice (OUK, 7 portová, rozmery (v x š x hl) 120cm x 12cm 

x 7cm, farba sivá, označenie T-COM). Nové výkopy budú realizované podľa polohopisných 

výkresov v súbehu s cestou III/1238, alebo v súbehu s miestnymi komunikáciami. V riešenej 

oblasti bude použité minimálne 2ks projektované optické rozvádzače typu PODB – ORU3 SDF 

XL a jeden existujúci rozvádzač PODB (na ulici 8. apríla, č. d. 256/16), osadených na teréne, 

pokrývajúce celú riešenú oblasť mesta Stará Turá. Jednotlivé riešené objekty budú pripájané v 

zmysle vypracovaného NTR (návrhu technického riešenia), požiadaviek investora a v zmysle 

priložených polohopisných výkresov (v.č.2-6). Hĺbky výkopov a minimálne krytie pokladaných 

multirúr boli navrhnuté podľa technického predpisu TA225 (Tabuľka 1, predpis Slovak 

Telekom, a.s.) - výkop k domom - prípojky, nespevnené plochy intravilán - káblová ryha 

20x40cm (min. krytie 35cm), - výkop v chodníku (asfalt, betón, dlažba), spevnené plochy 

intravilán - káblová ryha 20x40cm (min. krytie 35cm), - výkop v zeleni, nespevnené plochy 

intravilán - káblová ryha 25x60cm (min, krytie 50cm), - Prechody – križovanie miestnych 

komunikácií – riešené technológiou pretláčania 90cm (min krytie 80cm), - Prechody - križovanie 

štátnych komunikácií – riešené technológiou pretláčania 130cm (min krytie 1,20cm). Pred 

rozkopaním chodníkov, spevnených plôch, prípadne ciest budú spevnené vrstvy zarezané. 

Pretlaky budú realizované kolmo na os príslušnej komunikácie a budú použité chráničky o 

priemere 90mm až 120mm (podľa počtu a priemere použitých multirúr). Po vykonaní stavebno-

montážnych prác sa všetky asfaltové, betónové a dláždené plochy, rastlinný terén ako aj ostatné 

typy povrchov uvedú do pôvodného stavu. Multirúry budú v celom priebehu označené 

výstražnou fóliou (oranžová farba). Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi 

sieťami je potrebné dodržiavať dovolené vzdialenosti podľa STN 73 6005, resp. oprávnené 

požiadavky ich správcov. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1) Stavba  „INS_FTTH_STTU__Stará Turá č.2_Jiráskova“,  tak ako je zakreslené vo výk. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 v projekte pre územné konanie (popis v zmysle Vyhl. Č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), 

ktorú vypracoval Ing. Ján Magušin, Heyrovského 4639/9, 841 03 Bratislava, autorizovaný 

stavebný inžinier 1830 ̽ A2. Mesto Stará Turá. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parciel 
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registra „E“ katastrálne územie Stará Turá: 129/1, 131/1, 134, 139/11, 146, 149, 150, 153, 154, 

155, 168/2, 764/7, 764/82, 764/91, 764/94, 1243, 1267, 1268, 2039/2, 2050/2, 2065/3, 2071/2, 

2191/2, 2192/4, 2192/51, 2232/1, 2232/3, 2232/4, 2232/5, 2235/1, 2236, 2239/1, 2241, 2243/2, 

2243/12, 2254/2, 2265, 2268/2, 2308/22, 2337/1, 2369/1, 2401/1, 2404, 2405/1, 2409/3, 2413/4, 

2414/3, 2416/3, 2425, 2426, 2428, 2436, 2444/1, 2447/12, 2478/2, 2480/1, 2480/21, 2482/2, 

2483/1 a parciel registra „C“ katastrálne územie Stará Turá: 861/1, 864, 913/1, 914/2, 914/6, 

914/19, 914/20, 916/1, 945/2, 946, 958/7, 1032/16, 1042/1, 1042/3, 1042/4, 1044, 1050/1, 

1050/3, 1053/3, 1057/13, 1057/18, 1061/1, 1104/3, 1104/5, 1106/5, 1123, 1127/4, 1127/5, 

1127/10, 1127/12, 1128/2, 1130/2, 1130/24, 1130/25, 1147/1, 1825/10, 1825/61, 1825/77, 

1825/78, 1825/79, 1825/80, 1825/188, 1825/189, 1825/199, 1825/201, 1825/204, 1825/205, 

1825/207, 1825/208, 1825/210,  stavebná čiara sa neurčuje. 

2) Projekt predmetnej stavby vypracuje projektant odborne spôsobilý v zmysle platného stav. 

zákona. 

3) Projekt predmetnej stavby musí byť vypracovaný v súlade so všetkými pripomienkami 

dotknutých orgánov. 

4) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Mesta Stará Turá zo dňa 03.12.2021 pod 

spis zn.: 17052/MSUST/VYS/3773/2021. Za podmienok: Stavba bude umiestnená podľa 

priloženej dokumentácie vypracovanej pod zákazkovým číslom 2021/028/ST s dátumom 

10/2021 Ing. Jánom Magušinom, autorizovaným stavebným inžinierom, osvedčeným SKSI pod 

reg.č.1830*A2. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny 

orgán o rozkopávkové povolenie komunikácií v zmysle cestného zákona. Ak dôjde počas 

uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na dotknutej miestnej 

komunikácií, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v 

zmysle cestného zákona. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia 

stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a známych účastníkov konania 

v súlade s platnou legislatívou. 

5) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Ministerstva vnútra SR, sekcia 

informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MVSR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, 

prevádzky a rozvoja telekomunikačnej sieti, SITB-OT4-2021/002096-478 zo dňa 02.12.2021. Za 

podmienok: MV SR nemá žiadne vlastníctvo telekomunikačnej siete v predmetných parcelách. 

6) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia  Ministerstva dopravy a výstavby, sekcia 

železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, pod č.: 19326/2022/SZDD/27425 zo 

dňa 07.03.2022. Za podmienok: Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV 

SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez 

predchádzajúceho povolenia MDV SR. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená 

stabilita a odvodnenie železničného telesa. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým 

účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým 

bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do 

primerane pôvodného stavu.  Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom 

stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 31443/2022/O230-3 zo 

dňa 18.02.2022. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať 

pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a 

tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. Toto stanovisko nenahradzuje 
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povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. Toto stanovisko platí dva roky 

od jeho vydania. 

7) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia ORHZ, ORHZ-NM-2021/000198-001 zo 

dňa 10.12.2021. Za podmienok: Súhlasia bez pripomienky. 

8) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Železnice SR, Železničné 

telekomunikácie, 01420/2021/ŽT/SIEP-2 zo dňa 03.12.2021. Za podmienok : Súhlasia bez 

pripomienok. 

9) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Správa ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, SC/2021/2033-2 zo dňa 1.12.2021. Za podmienok: Optické káble budú 

vedené v súbehu s cestou III/123 8 (III/581 8) pričom budú uložené mimo 

cestné teleso (vozovka, krajnica, cestná priekopa, násyp), a to v chodníku resp. za chodníkom. 

Križovania s uvedenou komunikáciou bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie 

vozovky. Za uvedených podmienok s umiestením stavby a vydaním územného rozhodnutia 

súhlasíme. 

10) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Distribúcia SPP, TD/NS/0922/2021/Ga 

zo dňa 22.12.2021. Za podmienok: Dodržanie všeobecných podmienok. Osobitné – žiadne.  

11) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. zo dňa 

09.06.2022. Za podmienok: 1. 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. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej 

vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v 

prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v 

prípade ak zistil, že jeho zámer, 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 sieti 

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti. 4. 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. 5. 

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 566 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. 6. Upozorňujeme 

žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 

zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 

projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 7. V 

prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je 

porušením povinností podľa  §  68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 

platnom zmení. 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z 

akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
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zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 

stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 

môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 

trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si 

obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak 

Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania 

objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia. 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 

Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že 

v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným 

vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k 

vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK  

12) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Michlovský, spol. s.r.o., BA-4554 2021 

PN zo dňa 28.12.2022. Za podmienok: Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 

736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a 

zariadení. Pri kríženie sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených 

plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky 

vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 

odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú 

realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na 

základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. 

ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej 

trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že: 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v 

trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ 

rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia, ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, 

ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 

zabezpečíte: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

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

farbou, alebo kolíkmi / preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 

cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace 

stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, dodržanie zákazu 

prechádzania ťažkým vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, 

nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a 

poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE 
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trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery), aby bezodkladne oznámili 

každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378 , je nutné preveriť 

výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhrnom obnažených 

miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ďalšie podmienky 

prevádzkovateľa a správcu PTZ. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného 

zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto 

vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo 

vymedzených v časti I tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným 

dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 

Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

13) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu TN, 

KPUTN-2021/25274-2/105722/NIP zo dňa 16.12.2021. Za podmienok: Podľa § 40 ods. 2 a 3 

pamiatkového zákona a  §  127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej , stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o 

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

musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a 

odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z 

nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického 

výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba pokiaľ prvej vety, je povinná 

krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu 

správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze 

obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a 

fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou 

obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.  

14) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Technických služieb m.p.o. Stará Turá, 

PTÚ zo dňa 11.01.2022. Za podmienok: Stavba, resp. trasovanie káblových rozvodov, bude v 

zmysle priloženej dokumentácie vypracovanej pod zákazkovým číslom 2021/028/ST s dátumom 

10/2021. Pred začatím stavby je stavebník povinný vykonať prieskum trasovania jestvujúcich 

rozvodov verejného osvetlenia, za účelom prevencie proti porušeniu predmetných rozvodov pri 

výkopových prácach. Pri akomkoľvek narušení jestvujúcich rozvodov verejného osvetlenia 

oznámi stavebník bezodkladne, resp. pred zahrnutím výkopu, túto skutočnosť Technickým 

službám Stará Turá m.p.o. Pred spätnou pokládkou zámkovej dlažby sa stavebník skontaktuje 

s povereným zástupcom Technických služieb za účelom overenia kvality zhutnenia podkladu 

pod dlažbu. 

15) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovnaftu, zo dňa 15.12.2021. Za 

podmienok: Súhlasia bez pripomienok.  

16) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ NMnV, OU-NM-OKR-

2021/001303-087 zo dňa 16.12.2021. Za podmienok: Súhlasia bez pripomienok.  
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17) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSZP-2021/013817-2-002 zo 

dňa 06.12.2021. Za podmienok: 1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy 

odpadov kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové využitie alebo zneškodnenie 

zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve. 2) Podľa 

§ 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 

pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 

organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v 

konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto 

zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení. 3) 

Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na §  6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť 

spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia, 

zhodnotenie, zneškodnenie). V okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré 

prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará 

Turá, Bošáca). 4) Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na 

povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby 

nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia. V k. ú. Stará Turá nie je povolená skládka 

pre ukladanie odpadov. 5) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska 

pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na 

zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je 

potrebné mat' udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 

ods. 1 písm. v. zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad 

Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 6) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy 

mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť udelený súhlas pre vlastníka pozemku 

podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja - 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 7) Podľa  §  99 ods. 1. písm. b) 

bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor 

starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii predkladanej ku kolaudačnému konaniu. 

Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o 

odovzdaní odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom 

hospodárstve.   

18) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSŽP-2021/013809-002 zo 

dňa 07.12.2021. Za podmienok: 1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Zhotoviteľ stavby je 

povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu drevín, rastúcich 

na stavbou dotknutých pozemkoch (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a 

ochrana stromovej vegetácie). V prípade potreby zabezpečiť ochranu drevín (vrátane ich 

koreňových systémov) v zmysle platných noriem. 3. Pri nevyhnutnom výrube na stavbou 

dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a 

krajiny. Súhlas na výrub súvislého krovitého porastu sa vyžaduje mimo zastavaného územia 

obce s výmerou od 20 m2. Súhlas na výrub stromov sa vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa 

nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny. V prípade, že sa súhlas vyžaduje, právoplatný súhlas na výrub 

drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné predložiť k územnému 
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konaniu pre predmetnú stavbu. 4. Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie 

výkopov používať výlučne zeminu z nich vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať 

na biologickú bezpečnosť (použité mechanizmy).  

19) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Ministerstva obrany SR, sekcia majetku 

a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, zo dňa 08.12.2021 pod spis zn.: SEMal-65-

1406/2021. Za podmienok: Súhlasia bez podmienok.  

20) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia TVK, VTIR-2021/2863-2 zo dňa 

15.12.2021. Za podmienok: súhlasia bez pripomienok. V predmetnej lokalite sa nenachádzajú 

inžinierske siete v správe spoločnosti. 

21) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OCDPK-2021/013776-002 zo 

dňa 20.12.2021. Za podmienok: Vedenie bude uložené mimo cesty č. III/1238. Križovanie cesty 

č. III/1238 bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky. Investor min. 14 

dní pred začatím prác na budovaní vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a určenie prenosného dopravného 

značenia na ceste č. III/1238. K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne 

a záväzné stanovisko OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom 

prenosného dopravného značenia na uvedenej ceste. 

22) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia  ICS Systems s.r.o., PO-135/2021-Mo 

zo dňa 20.12.2021. Za podmienok:  Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčenie sietí v našej 

správe. Pri nutnosti prekládky našej siete, žiadame v zmysle zákona 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách, uložiť nové chráničky mimo spevnených plôch. Pri križovaní 

iných sietí dodržať príslušné ochranné pásma. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na 

našej sieti, ktoré vznikli z dôvodu vykonávaných Vašich prác, budú tieto proti objednávke 

investora odstránené technikmi ICS Systems s.r.o. Pri obnažení, križovaní a pred zásypom trasy 

našej siete, žiadame prizvať technika ICS systém s.r.o. (tel.č. 0918 90 80 80) na kontrolu prác, či 

nedošlo k poškodeniu siete. Pri zásype trás Vás žiadame dodržať pôvodné ochranné 

zabezpečenie našej siete (piesok, betón kocky, fólia...). Realizáciu výkopových prác 1m od osi 

našej siete požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom, bez použitia strojných 

mechanizmov. 

23) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia ministerstva dopravy a výstavby SR, 

sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad, č.: 19326/2022/SŽDD/27425 zo 

dňa 07.03.2022. Za podmienok: Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV 

SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez 

predchádzajúceho povolenia MDV SR. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená 

stabilita a odvodnenie železničného telesa. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým 

účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým 

bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do 

primerane pôvodného stavu.  Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom 

stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 31443/2022/O230-3 zo 

dňa 18.02.2022. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať 

pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a 

tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. Toto stanovisko nenahradzuje 

povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. Toto stanovisko platí dva roky 

od jeho vydania. 
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24) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia  Slovenskej elektrizačnej prenosovej 

súpravy, a.s., PS/2021/015762 zo dňa 03.12.2021. Za podmienok: Bez podmienok súhlasia. 

25) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, Odštepný závod PN, 

CS SVP OZ PN 559/2022/2, CZ 1503/210/2022 zo dňa 14.01.2022. Za podmienok: V 

záujmovom území výstavby je vodný tok v upravenom profile. Ochranné pásmo toku je 

stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré 

požadujeme pri súbežnom trasovaní optickej siete a križovaní toku dodržať. S križovaním 

vodného toku v obidvoch prípadoch riadeným pretláčaním, podľa výkresov č. 3a a č. 5a (rezy 

R1-R1´, R2-R2'), s dodržaním hĺbky krytia min. 1,5 m od nivelety dna (pevné dno bez nánosu) 

súhlasíme. Chráničku ako aj pomocné jamy žiadame umiestniť za ochranné pásmo toku a miesto 

križovania v teréne vyznačiť. K zahájeniu prác na križovaní prizvať nášho úsekového technika 

(Ing. Raksányi, 0911 428 521) a jeho pokyny rešpektovať. Ukladanie stavebného a iného 

materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané! Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a jeho 

ochranného pásma uviesť do pôvodného stavu. Narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať 

trávny kryt. Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác 

neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. Po ukončení prác bude 

za prítomnosti úsekového technika (Ing. Raksányi) vykonaná kontrola súladu stavebných prác s 

odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej 

kontrole bude spísaný zápis. V prípade, že sa nezriaďuje vecné bremeno na uloženie optickej 

siete zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, na trvalý zásah do pozemkov 

v správe SVP, š.p. (2x križovanie toku) uzatvoriť zmluvu o zriadení vec. bremena na Odbore 

správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk) bezodkladne, po 

zriadení danej stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť 

nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické 

riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický 

plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená 

konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu / vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a 

stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p. Po ukončení stavebných prác nám bude 

odovzdaný výkres skutočného vyhotovenie križovania toku v súradnicovom systéme a 

porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej podobe. 

26) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OU-NM-OSZP-2021/013813-002 zo 

dňa 03.12.2021. Za podmienok:  pri stavebných prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo 

znečisteniu povrchových a podzemných vôd v prípade, ak by došlo ku križovaniu toku optickou 

sieťou, alebo k súbehu optickej siete s tokom, potrebné je požiadať orgán štátnej vodnej správy 

osobitnou žiadosťou o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona, k žiadosti 

doložiť projektovú dokumentáciu stavby a stanovisko správcu vodného toku. 

27) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia SITEL s.r.o., č. 220114-0092 zo dňa 

20.01.2022. Za podmienok: V zmysle predloženej PD spoločnosť konštatuje, že v záujmovom 

území sa nenachádzajú EKS v majetku SITEL s.r.o. 

28) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Energotel, a.s., zo dňa 28.01.2022. Za 

podmienok: V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku 

spoločnosti. 
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29) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a.s., zo 

dňa 14.03.2022. Za podmienok: Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné VN/NN 

vedenia vo vlastníctve ZSD, a.s. V prípade, že v čase realizácie stavby nebude poloha 

podzemných káblových vedení VN/NN napätia vrátane prípojok spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a. s. známa z predchádzajúceho vytýčenia, je potrebné pred zahájením akýchkoľvek 

výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí 

koordinátor Tímu prevádzky Sever. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na 

stavenisku, budú riadne a preukázateľne oboznámené o prítomnosti podzemných káblových 

vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné predpisy dané 

príslušnými normami STN. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení 

budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z 

bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným 

termínom (Vypnutie sa realizuje na základe objednávky, služba je spoplatnená v zmysle 

aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.). Súbeh a 

križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude vyhotovené v zmysle 

STN 73 6005. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. budú opätovne 

uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových 

elektrických vedení STN 34 1050 (lôžko, výstražná fólia, atď.). Pri prácach nedôjde k porušeniu 

celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s.. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista 

správy energetických zariadení, za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností 

križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. Kontakt je uvedený v 

päte tohto vyjadrenia. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich 

ochranné pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. 

30) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia TSK, TSK/2020/08747-2 zo dňa 

20.12.2021. Za podmienok: Po ukončení realizácie stavby žiadame v zmysle §66 ods. (2) zákona 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, podať návrh na vykonanie 

záznamu do katastra nehnuteľnosti na základe geometrického plánu porealizačného zamerania 

s vymedzením rozsahu vecného bremena s ochranným pásmom siete. Následne žiadame o 

predloženie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za 

nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti (pozemok KN-C parc. č. 914/6, 914/2, k. ú. Stará 

Turá). Križovanie optického kábla s cestou III/123 8 bude realizované bezvýkopovou 

technológiou bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky kolmo na os cestnej komunikácie s 

presahom min. 150 cm od hrany spevnenej krajnice. Montážne jamy umiestniť mimo jazdných 

pruhov. Optické siete vedené súbežne s cestou III/1238 budú uložené v chodníkoch, spevnených 

plochách, alebo v cestnom pomocnom pozemku - zelený páse 60cm za vonkajšou hranou 

priekopy. Pri realizácii nedôjde k zásahu do telesa cesty III/1238. Stavebník pred začiatkom prác 

požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej 

komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia 

počas realizácie prác. Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, 

resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. Premávka na cestných 

komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schváleného, 

určeného a realizovaného dopravného značenia. Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť 

správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC 

TSK Nové Mesto nad Váhom (Školík Marián, tel. kontakt: 0902 978 742, e-mail: 

marian.skolik@sctsk.sk). Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie 

na porealizačnú obhliadku. Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené vyjadrenie doplniť a 
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zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím 

žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

31) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia PreVaK, s.r.o., zn. 586/2021 zo dňa 

17.12.2021. Za podmienok: V mieste predmetnej stavby sa nachádzajú podzemné inžinierske 

siete v správe alebo majetku našej spoločnosti. Upozorňujeme aj na výskyt vodovodných a 

kanalizačných prípojok, ktorých vlastníkmi sú vlastníci jednotlivých nehnuteľností. Písomne 

oznámiť začatie stavby, aspoň 7 dní pre začatím. Pred začatím zemných a výkopových prác 

požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, kontaktujte Ing. Klenkovú, 0915 

470 476, klenkova@prevak.sk Väčšina trás optickej siete sa podľa situačného nákresu nachádza 

na trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, a ich ochranných pásiem. Preto požadujeme 

pri trvalom zábere pôdy a zemných prácach dodržať ochranné pásma v súlade s §19 zákona č. 

442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a nepoložiť vedenie optickej siete na verejný 

vodovod alebo verejnú kanalizáciu! V miestach prípadného križovania alebo súbehu s verejným 

vodovodom a verejnou kanalizáciou realizovať výkop ručne a dodržať podmienky podľa STN 73 

6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia nasledovne: Pri križovaní verejného 

vodovodu dodržať vzdialenosť 0,4 m, Pri križovaní verejnej kanalizácie dodržať vzdialenosť 0,5 

m, Pri súbehu verejného vodovodu dodržať vzdialenosť 0,4 m, Pri súbehu verejnej kanalizácie 

dodržať vzdialenosť 0,5 m. V miestach, kde by vŕtanie resp. mikrotunelovanie mohlo ohroziť 

technický stav verejných vodovodov a verejných kanalizácii, vykonávať uloženie potrubia v 

kopanej ryhe. Po zrealizovaní stavby predložiť našej spoločnosti porealizačné výškopisné 

a polohopisné geodetické zameranie v dgn. formáte. V prípade obnaženia potrubia verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie žiadame pred zasypaním výkopu prizvať zodpovedného 

zamestnanca našej spoločnosti na kontrolnú obhliadku. V zmysle §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. 

z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, každý, kto vykonáva opravy, 

rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom 

vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, 

zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie novému stavu. 

32) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia CHIRANA – PREMA Energetika, 

s.r.o., zo dňa 19.04.2022. Za podmienok: Naše pripomienky sme Vám zaslali mailom 31.3.2022. 

Následne ste nám 12.4.2022 poslali mail kde vo výkrese 3 a 5 boli naše pripomienky 

akceptované a zapracované. Výkresy č. 3 (príloha1) a č.5 (príloha2) zaslané od Vás mailom 

12.4.2022 sú neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia. V ostatnom nemáme k projektu 

pripomienky. 

33) Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie pri nadzemných a         

podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a     

vytyčovacích bodov nevyžaduje. Preto uskutočnenie umiestňovanej stavby, nevyžaduje  

stavebné povolenie vydávané podľa ust. § 66 stavebného zákona. To však nezbavuje  

stavebníka povinnosti, zabezpečenia na účel uskutočňovania stavby iné, na vec sa  

vzťahujúce predpísané povolení, resp. oprávnení, vydávané  podľa osobitných predpisov.  Toto  

rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri roky 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 

40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím 
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uvedenej lehoty. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj 

účastníkov konania. 

34) Navrhovateľ uvedie pri realizácii stavby dotknuté parcely (ich povrchové úpravy) do stavu 

podľa požiadaviek jednotlivých obcí dotknutých výstavbou v ich katastrálnom území. 

  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok 

 

ODÔVODNENIE:  

Navrhovateľ, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 v zastúpení 

MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 35740264 podal dňa 27.12.2021 návrh 

(ev. č. 17609/2021) na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „INS_FTTH_STTU__Stará 

Turá č.2_Jiráskova“, tak ako je zakreslené vo výk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 v projekte pre územné 

konanie (popis v zmysle Vyhl. Č. 453/2000 Z. z. § 3 ods. 2), ktorú vypracoval Ing. Ján Magušin, 

Heyrovského 4639/9, 841 03 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier 1830 ̽ A2. Mesto Stará 

Turá. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parciel registra „E“ katastrálne územie Stará Turá: 

129/1, 131/1, 134, 139/11, 146, 149, 150, 153, 154, 155, 168/2, 764/7, 764/82, 764/91, 764/94, 

1243, 1267, 1268, 2039/2, 2050/2, 2065/3, 2071/2, 2191/2, 2192/4, 2192/51, 2232/1, 2232/3, 

2232/4, 2232/5, 2235/1, 2236, 2239/1, 2241, 2243/2, 2243/12, 2254/2, 2265, 2268/2, 2308/22, 

2337/1, 2369/1, 2401/1, 2404, 2405/1, 2409/3, 2413/4, 2414/3, 2416/3, 2425, 2426, 2428, 2436, 

2444/1, 2447/12, 2478/2, 2480/1, 2480/21, 2482/2, 2483/1 a parciel registra „C“ katastrálne 

územie Stará Turá: 861/1, 864, 913/1, 914/2, 914/6, 914/19, 914/20, 916/1, 945/2, 946, 958/7, 

1032/16, 1042/1, 1042/3, 1042/4, 1044, 1050/1, 1050/3, 1053/3, 1057/13, 1057/18, 1061/1, 

1104/3, 1104/5, 1106/5, 1123, 1127/4, 1127/5, 1127/10, 1127/12, 1128/2, 1130/2, 1130/24, 

1130/25, 1147/1, 1825/10, 1825/61, 1825/77, 1825/78, 1825/79, 1825/80, 1825/188, 1825/189, 

1825/199, 1825/201, 1825/204, 1825/205, 1825/207, 1825/208, 1825/210. 

 

       Mesto Stará Turá posúdilo podanie podľa § 37 stavebného zákona a na základe zhodnotenia 

všetkých známych skutočností a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodlo 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

     Správny poplatok podľa zákona č.583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č.59 písm. a) 2. sadzobníka 

správnych poplatkov, bol v sume 100,00 € zaplatený dňa 12.01.2022 v hotovosti do pokladne 

mesta Stará Turá. 

 

 

POUČENIE: 

     Podľa § 54 ods.1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je 

možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia, na 

meste Stará Turá, ul. SNP č.1/2. 

    Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                  primátor mesta  
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K doručeniu:   

Stavebník:   

1. MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 

Dotknuté orgány: 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

2. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 104909/2, 812 72 Staré Mesto 

3. TSK, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

4. OÚ NMnV, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 01 

Nové Mesto nad Váhom 

5. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Hviezdoslavova 36, 

915 01 Nové Mesto nad Váhom  

6. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

7. OÚ NMnV, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana vôd, Hviezdoslavova 36, 915 

01 Nové Mesto nad Váhom  

8. OÚ NMnV, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

9. SPP – distribučná, a.s., Mlynské nivy 44/b, 822 11 Bratislava 26 

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava 

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

12. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 

13. Správa a údržba ciest TSK, VOJ Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II., 

Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 08 Piešťany 

15.  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

16. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 05 Trenčín 

17. Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, oddelenie ekonomiky a majetku mesta 

18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

19. CHIRANA – PREMA Energetika, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá 

Projektant:  

1. Ing. Ján Magušin, Heyrovského 4639/9, 841 03 Bratislava    

Vlastníci susedných nehnuteľností: 

2. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na 

nich môžu byť stavbou dotknuté 

3. VV 

4. a/a 

 

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

 

Potvrdenie Mesta Stará Turá o námietkach účastníkov konania: 

 
 

http://www.staratura.sk/

