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  OBEC SOBLAHOV 
Špeciálny stavebný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

Obecný úrad, 913 38 Soblahov 
152/480/2021/OcÚSo/3-Km                                        V Soblahove dňa   17.08.2021 
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Stavebné povolenie  
 

         Obec Soblahov ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 

v zmysle § 120 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 

stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na  § 3a ods.4, § 16  a § 22 ods.2 

zákona č. 135/1961 Zb., v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa vyhl.č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  prerokovalo v stavebnom 

konaní žiadosť navrhovateľa (stavebníka) Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, 

v zastúpení Marián Hudec, starosta obce zo dňa  22.01.2020 na vydanie stavebného povolenia 

na stavbu: „Vstupný chodník do obce“ s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami, 

obcou a účastníkmi konania postupom podľa § 60 a 61, po preskúmaní žiadosti podľa § 66 

stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona   rozhodla takto: 

Stavebníkovi Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, IČO 00311987  

 

     povoľuje 
uskutočniť stavbu: 

 „Vstupný chodník do obce“ 
 

na pozemkoch v katastrálnom území Soblahov: 

čísla parciel  registra C: 

- 5129/4, druh pozemku ostatná plocha 

- 5130, druh pozemku ostatná plocha 

- 5105/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

- 2150/1,  druh pozemku trvalý trávny porast 

 

čísla parciel  registra E:  

- 2-3442, druh pozemku ostatná plocha 

- 2-3432/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

- 5105, druh pozemku ostatná plocha 

- 2150,  druh pozemku trvalý trávny porast 

 

 

pre investora Obec Soblahov, 913 38 Soblahov 470, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 

vyhlášky 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

 

Územné rozhodnutie na stavbu vydala obec Krivosúd-Bodovka pod zn. OcU 108/385/2019/3-

Km,  dňa 30.09.2019. 
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I. Popis stavby:   

 

Navrhované riešenie  

      Investor má v pláne popri ceste III/1880 vybudovať chodník šírky 1,50 m na dĺžke 178,44 m. 

Začiatok chodníka bude pri dome č. 743 (prvý rodinný dom v obci) a koniec chodníka bude 

v mieste napojenia na jestvujúci chodník v obci Soblahov.  

Smerové a výškové vedenie navrhovanébo chodníka je navrhnuté tak, aby sledovalo trasu cesty 

III/1880. Betónový obrubnik bude nad povrchom priľahlej vozovky cesty III/1880 osadený 10 - 

15 cm, v mieste vjazdov (vstupov) do dvorov bude obrubrul osadený 2 cm nad povrchom 

priľahlej vozovky cesty III/1880. Chodník bude vyspádovaný 2,0 % priečnym spádom smerom 

do cesty III/1880. Cesta III/1880 je odvodnená do odvodňovacej priekopy, odvodňovacia 

priekopa je situovaná na opačnej strane cesty 111/1880, ako je navrhnutý chodnk Vjazd pred 

rodinným domom s.č. 624 je potrebné stavebne upraviť a vjazdy pred rodinným domom s.č. 626 

a s.č. 625 sa ponechajú bez zmien a navrhovaný chodník sa na dané vjazdy plynulo napoji.  

 

Materiálová skladba  

Chodník je navrhnutý s konštrukciou vhodnou pre prejazd osobných vozidiel do dvorov.  

Navrhované konštrukčné zloženie chodníka:  

• betónová dlažba   DL   hr.80 mm 

• kamenivo fr. 4-8 mm  4/8 GF 80  hr. 40 mm 

• štrkodrva fr. 0-32 mm  0/32 GA 75 hr. 280 mm  

Spolu hr. 400 mm  

Výmera: 212 m2  

 

Chodník od eesty 111/1880 bude ohraničený obrubníkom 150x250x1000 mm uloženýmí na 

stojato do betónového lôžka z prostého betónu C20/25 hrúbky 150 mm s bočnou betónovou 

oporou.  

Celková dlžka obrubníkov: 149 m  

 

Chodník bude od zelene ohraničený obrubníkmi 50x200x1000 mm uloženými na stojato do 

betónového lôžka z prostého betónu C20/25 hrúbky 100 mm s bočnou betónovou oporou. 

Obrubnlky budú uložené zarovno d1áždenej plochy.  

Celková dlžka obrubníkov: 153 m  

 

V mieste vjazdov do dvorov a na začiatku úseku sa osadía obrubníky prechodové v celkovom 

počte 9 ks.  

 

V mieste pokádky obrubníkov popri ceste III/1880 sa odfrézuje živičný kryt min. šírky 500 mm 

v hrúbke cca 50 mm. Na odfrézovaný povrch sa položí nový ACo 11-1 v požadovanej hrúbke so 

spojovacím postrekom 0,8 kg/m2.  

Výmera: 89 m2  

 

V mieste napojenia na jestvujúci chodnik sa jestvujúci chodník na dlžke 0,9 m vybúra. Chodník 

je v danej časti riešený prechodovo. Po úprave konštrukčných vrstiev sa betónová dlažba 

následne spätne položí, tak aby bolo napojenie plynulé.  

Výmera: 1 m2  

 

Vjazd pred rodinným domom s.č. 624 sa rozoberie a po vybudovaní chodnika sa plynulo napoji 

na chodnik. V súčasnosti je daný vjazd riešený so spádom cez I5%.  

Výmera: 12 m2  
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Búracie a zemné práce  

Búracie práce:  

- Vybúrať štrkovú plochu hrúbky 150 mm 15 m2  

- Vytrhať obrubmly 10 m  

- Vybúrať plochu z betónovej dlažby hrúbky 300 mm 10 m2  

- Odstrániť obecnú tabuľu (obec urči novú polohu umiestnenia) 1 ks  

 

Zemné práce pozostávajú:  

- Odhumusovanie v hrúbke 200 mm 420 m2  

- Výkopy 154 m3  

- Zahumusovanie v hrúbke 150 mm 230 m2  

 

Kríženie s rozvodmi  

V mieste navrhovaného chodnika sa nachádzajú existujúce podzemné inžinierske siete — 

plynovod a el káble. Pri prácach treba postupovať podľa jednotlivých vyjadrení správcov 

inžinierskych sietí  

Plynovod — pri prácach treba postupovať v zmysle vyjadrenia spoločnosti SPP Distribúcia.  

El. káble — pri prácach treba postupovať v zmysle vyjadrenia správcu el. káblov. V rozpočte 

treba uvažovať s ochranou kábla na dlžke 158 m. Káble je potrebné uložiť do plastového 

káblového ž'ľabu 

KZ3, čo si vyžaduje v danom úseku odkopanie zeminy až pod kábel. Následne je potrebné uložiť 

tvárnicu vrátane krytu, spätný zásyp s použitím výstražnej fólie.  

 

Dopravné značenie  

Trvalé dopravné značenie sa meniť nebude. Dopravné značenie P8 sa posunie za navrhovaný 

chodník.   

Obyvatelia a vlastníci objektov popri ceste III/1880, ktorých sa dotkne výstavba chodníka budú o 

danej skutočnosti vopred oboznámení a svoje vozidlá si budú môcť odstaviť na obecných 

parkoviskách.  

Navrhnuté dočasné dopravné značenie bude konštrukčne vyhotovené z Al alebo pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou reflexnou fóliou, osadené na červeno-bielych stlpikoch.  

Dočasné dopravné značenie sa musí odstráníť ihned', ak sa. práce ukončia a dočasné dopravné 

značenie stratí svoje opodstatnenie.  

Organizácia vykonávajúca stavebné práce je povinná počas prác udržiavať verejné komunikácie 

v riadnom stave a v pripade, že dôjde k ich znečisteniu z dôvodu vykonávaných prác, tieto bez 

meškania očistit'.  

Terénne úpravy  

Po ukonč'ení stavebnej činnosti sa plochy dotknuté výstavbou spätne upravia. Svahy budú 

riešené v sklone max. 1:2. Novo zakladané plochy zelene sa upravia zahumusovaním hrúbky 150 

mm.  

Výmera: 230 m2  
 

Doplnok č. 1  

Vzhľadom na vyjadrenie od Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zo dňa 8.10.2018, 

č. SC/2018/2953-2 bolo doplnené do projektovej dokumentácie odvodnenie cesty III/1880.  

Na ceste III/1880 sa v km 0,097 od začiatku úseku osadí uličná vpusť, ktorá sa krátkou 

kanalizačnou prípojkou zaústi do vsakovacej šachty.  

 

Vsakovacia šachta bude s priemerom 1000 mm. Zrážková voda bude privádzaná dažd'ovým 

potrubirn do šachty zo spevnenej plochy cez uličnú vpusť. Ako materiál pre filtračnú vrstvu sa 

odporúča karbonatizovaný piesok zrnitosti 0,25 — 4 mm.  
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Tak ako každé vsakovacie zariadenie, aj vsakovacia šachta musí byť vybavená bezpečnostným 

prepadom do kanalizácie pripadne nad terén.  

Dĺžka PVC potrubia DN 200 približne 5,5 m.  

 

 

2. Spôsob doterajšieho využitia pozemku: 

parcely  registra C: 

- 5129/4, druh pozemku ostatná plocha 

- 5130, druh pozemku ostatná plocha 

- 5105/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

- 2150/1,  druh pozemku trvalý trávny porast 

 

parcely  registra E:  

- 2-3442, druh pozemku ostatná plocha 

- 2-3432/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

- 5105, druh pozemku ostatná plocha 

- 2150,  druh pozemku trvalý trávny porast 

 

 

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolene vypracoval:  

Ing. Petra Vráblová Bilková, Bottova 1347/107, A.Kmeťa 358/2, 018 41 Dubnica nad 

Váhom, reg.č.5801*I2.  

 

 

III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v 

stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny možno urobiť po 

predchádzajúcom povolení stavebného úradu. 

2. Stavba je v súlade s Územným plánom obce Soblahov, schváleným dňa 25.11.2010 

uznesením OZ č. 2/5-2010 a zmeny a doplnky 1/2014 schválené dňa 10.9.2014 OZ č.49/4-

2014. 

3. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.  

Stavebník oznámi zhotoviteľa v súlade s ust. §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona 

stavebnému úradu po výberovom konaní. Podľa §44 ods. 1 stavebného zákona môže stavbu 

uskutočniť len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných 

prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať v súlade 

s ustanovením § 46a stavebného zákona stavbyvedúci. 

4. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c  stavebného zákona 

uskutoční oprávnená osoba.  

5. Pred zahájením stavebných prác na objekte je nutné priamo v teréne vytýčiť polohy všetkých 

podzemných inžinierskych sietí ich správcami a pri výstavbe rešpektovať vyjadrenia týchto 

správcov. 

6.  Stavebník je povinný:  

•Realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.                  

• Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý 

spolupodpisuje osoba vykonávajúca technický dozor.  

• Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na 

vlastníkov susedných nehnuteľností. 

• Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch na povolenej 

skládke podľa pokynov jej  správcu. 

• Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou 

činnosťou. 
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• Trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i stavebného zákona a v 

zmysle Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

• Realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

• Dodržať ustanovenia vyhl. 147/2013 Z.z.  o bezpečnosti práce a technických zariadení a 

dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku 

• Miestna komunikácia nesmie byť v dôsledku realizácie stavby znečisťovaná, resp. pri jej 

prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v dôsledku realizácie stavby nesmie 

dôjsť k poškodeniu miestnej komunikácie a zaneseniu uličných vpustí, 

• K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné zameranie stavby 

(polohopis, výškopis, všetky inžinierske siete). 

 

7. Vlastníci pozemkov a stavieb na ploche staveniska a susediacich so staveniskom sú povinní v 

zmysle § 135 ods.1 stavebného zákona strpieť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere 

vykonanie prác zo svojich pozemkov. 

8. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

9. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §  

52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb. 

10.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo  dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

11. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk samosprávy a dotknutých orgánov štátnej 

správy a dotknutých organizácií: 

 

 

Okresný úrad Trenčín,  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo   OU-TN-

OCDPK-002/SKR zo dňa 22.10.2018  

          Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a 

miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný cestný správny 

orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 16 cestného zákona, v 

nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách a na základe Vašej žiadosti a predloženej PD dáva v zmysle § 140b zákona č. 

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

predpisov nasledovné stanovisko :  

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového chodníka popri ceste III/1880 v obci 

Soblahov. Začiatok chodníka bude pri rodinnom dome s.č. 743 a ukončený bude napojením na 

jestvujúci chodník. Celková dĺžka nového chodníka bude 178,44m.  

S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za 

predpokladu rešpektovania nasledovných pripomienok :  

1. Pred samotnou realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenie na 

čiastočnú uzávierku cesty a o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení počas 

prác v zmysle žiadosti a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu: 

http://www.minv.sk/cesty-II-a-III-triedy.  

K uvedenému je potrebné vopred spracovať' a na ORPZ ODI v Trenčíne odsúhlasiť projekt 

organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).  

2. Vybudovaním nového chodníka nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej 

komunikácie — cesty III/1880 a nesmie byt' prerušená alebo ovplyvnená funkčnosť 

odvodňovacieho zariadenia cesty.  
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3. V zmysle § 6 ods. 1 cestného zákona nebude počas realizácie stavby cesta 111/1880 

poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť údržbu 

(čistenie), resp. opravu.  

4. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na 

nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavebných prác.  

5. Tunajší úrad si vyhradzuj e právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si 

to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom 

nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.  

         

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, 

stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa 

osobitných predpisov.  
 

 

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, číslo OU-TN-PLO-2018/030428-002 zo dňa 

22.10. 2018  

          Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO") ako príslušný 

orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o 

zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon") k žiadosti o vyjadrenie k zámeru na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej 

pôdy doručenej na OU-TN-PLO dňa 28.09.2018 pre stavbu - „Vstupný chodník do obce v obci 

Soblahov, k. ú. Soblahov" pre žiadateľa — Obec Soblahov, 913 38 Soblahov 470 (ďalej len 

„žiadateľ") dáva nasledovné vyjadrenie:  

       Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovila Ing. Petra Vráblová Bilková s dátumom 

4/2018, predmetom projektu pri ceste III/1880 v k. ú. Soblahov na parcelách registra C-KN č. 

5129, č.5130, č.5105 a č.2150/1. Parcela C-KN č.2150/1 je podľa katastra nehnuteľností 

evidovaná ako druh pozemku trvalý trávny porast, umiestnená v zastavanom území obce.  

       Parcely registra C KN č.5129, č.5130 a č.5105 v k. ú. Soblahov uvedené v žiadosti o 

vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii - územnému konaniu, na ktorých sa bude predmetný 

zámer realizovať, sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku — ostatné plochy a 

zastavané plochy a nádvoria. Nakoľko sa nejedná o poľnohospodársku pôdu v zmysle § 2 písm. 

b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, OU-TN-PLO nie je vecne  

príslušný sa k daným parcelám vyjadrovať.   

       Obec Soblahov vo vyjadrení č. 254/2018/0cÚSo zo dňa 20.09.2018 uvádza, že parcela C 

KN č. 2150/1 druh pozemku trvalý trávny porast (E KN č. 2150) je v súlade so schváleným UPN 

obce Soblahov. UPN bol schválený dňa 25.11.2010 uznesením OZ č. 2/5-2010, identifikačné 

číslo bloku BD - obytné územie so zástavbou s rodinnými domami.  

       Nakoľko schváleniu Územného plánu obce Soblahov predchádzal súhlas orgánu ochrany 

poľnohospodárskej pôdy (§ 22 zákona), v zmysle § 13 a nasl. zákona, OU-TN-PLO ako orgán  

ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer.   

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných 

pozemkoch.   

         Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého odňatia je potrebné po nadobudnutí 

právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-

PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona.  

       V prípade dočasného odňatia je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania 

nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 

zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy  23), v ktorom OU-TN-PLO určí 
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podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy 

do pôvodného stavu.  

       Pokiaľ žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 ods. 3 zákona 

právnickej alebo fyzickej osobe — podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za 

každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez 

rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.  

       Žiadateľ je oslobodený od platenia správneho poplatku v zmysle § 4 ods.1 písm. a) zákona 

č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

Distribúcia SPP a.s., Bratislava, č. SPP  TD/NS/0818/2018/Ga zo dňa  12. 08. 2021  

          V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: plynárenské zariadenie (technologický 

objekt): STL plynovod a pripojovacie plynovody  

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, 

(d'alej len „orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.  

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 

výkonu iných činností.  

        SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len 

„Zákon o energetike") súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich 

podmienok:  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk),  

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

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

zariadení do vzdialenosti 100 m,  

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení,  

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 

účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie 

SPP-D, - v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :  

■ rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem,  

■ pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,  

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 

existujúcim plynárenským zariadeniam,  

■ zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,  

■ zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.  

 

UPOZORNENIE:   

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie ie možné použit' pre účely stavebného 

konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné 

použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu 

http://www.spp-distribucia.sk/
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plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.  

 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 12.08.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. SPP-D je v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene 

skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v 

prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto 

stanovisko vydané.  

 

 

Zapadoslovenskä distribučná a.s., zo dňa 23.06.2021 , zn. CD 46826/2021 

          PD pre stavebné konanie rieši výstavbu chodníka od s.č. 623 po par.č. 2150/1 v obci 

Soblahov bez požiadavky na odber elektrickej energie.  

           Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

IČO: 36 361 5818 (d'alej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s."), ako 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „Zákon o energetike") a 

dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o úzennnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršĺch predpisov (ďalej len „Stavebný 

zákon") na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné stanovisko k predloženej projektovej 

dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:  

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním stavebného povolenia pre predmetnú 

stavbu súhlasí za predpokladu pinenia nasledovných podmienok pri realizácii:  

1.Pred započatím výkopových prác požadujeme vytýčiť existujúce podzemné vedenia v majetku 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktoré sa nachádzajú v záujmovom priestore.  

2.V zmysle elektrizačného Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení žiadame 

rešpektovať existujúce podzemné vedenia, nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a 

celistvosť uzemňovacích sústav vonkajších a zemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom 

priestore.  

3.Pri výkopových prácach žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005.  

4.Pri výstavbe dôjde k prácam v blízkosti vonkajšieho a zemného vedenia VN a NN a budú sa v 

ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na 

stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o 

zmene a dopinení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o 

zásadách bezpečnostŕ práce v blízkosti týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného úrazu 

elektrickým prúdom v prípade ich porušenia. 

  

Platnosť vyjadrenia je 12 mesiacov od dátumu jeho vystavenia.  
 

 

Trenčiansky samosprávny kraj, č. TSK/2018/09191-2 zo dňa 19.10.2018  

           Trenčiansky samosprávny kraj, na základe žiadosti o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii stavby „Vstupný chodník do obce" pre účely územného a stavebného konania a 

predloženej projektovej dokumentácie, ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane 

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

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné 

stanovisko: S technickým riešením súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:  
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• Napojenie na cestnú komunikáciu III/1880 musí byť plynulé bez poškodenia asfaltového krytu 

vozovky. Realizáciou predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a 

stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.  

• Vjazdy k rodinným domom zrealizovať tak, aby voda z vjazdov nevytekala na cestu III/1880.  

• Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1880. Ak 

výstavbou chodníka vzniknú nepriaznivé odvodňovacie pomery na ceste III/1880 investor stavby 

je povinný zrealizovať potrebné opatrenia na odstránenie nedostatkov na vlastné náklady podľa 

pokynov správcu komunikácie.  

• Cestné komunikácie nesmú byt' v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich 

prípadnom znečistení musia byt' bezodkladne očistené.  

• Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Určenia 

prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.  

• Premávka na cestných komunikáciách nesmie byt' v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná 

nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.  

• 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na 

odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Ing. Zdeno Mahrík, tel. kontakt: 0903 

566 734, e-mail: zdeno.mahrik@sctsk.sk).  

• Po ukončení prác je stavebník povinný prizvat' zástupcu Správu ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na porealizačnú obhliadku. 

  

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek dopiniť alebo zmenit', čím 

žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. Uvedené vyjadrenie nenahrádza 

povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podl'a stavebného a cestného zákona. 
 
 

 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zo dňa 2.8.2021, č.: SC/2021/1542-2 

         Predložená PD rieši výstavbu pravostranného chodníka pri ceste III/1880 (pôvodné značenie 

III/507 22) na začiatku obce Soblahov. Navrhnutý chodník ( šírka 1,50 m, celková dĺžka cca 178 

m) bude z betónovej dlažby, ukončený cestným obrubníkom s bočnou oporou osadeným v 

náväznosti na asfaltobetónový kryt vozovky. Obrusná vrstva vozovky hr. 50 mm bude na šírku 

500 mm odfrézovaná a nahradená novým asfaltovým betónom, styková čiara bude utesnená 

asfaltovou zálievkou. 

Odvádzanie povrchovej vody z chodníka a prislúchajúcej časti vozovky je navrhnuté do 

novonavrhnutej vpuste umiestnenej cca 100 m od začiatku riešeného úseku. Cestná vpusť bude 

kanalizačnou prípojkou vyústená do vsakovacej časti umiestnenej na obecnom pozemku  mimo 

cestné teleso. 

Pri samotnej realizácii požadujeme: 

- Vybudovaním chodníka nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty III/1880 

a k vytekaniu dažďovej vody na vozovku 

- Počas prác musí zostať aspoň jedenjazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný 

- Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením 

v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem.komunikácií 

v Trenčíne 

- Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť 

obmedzená premávka na ceste 

 

Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním  

- stavebného povolena 

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a čiastočnú uzávierku 

 

mailto:zdeno.mahrik@sctsk.sk
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Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprávny 

kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej cesty. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.  
 

 

 Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie, zn. OU-TN-OSZP3-

2018/028538-002 SLI, zo dňa  03. 10. 2018  

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej tunajší úrad), ako vecne a miestne príslušný 

orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o 

štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (d'alej zákona o odpadoch) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1, 

písm. b) bod 1. a 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre 

územné rozhodnutie a stavebné povolenie.  

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok:  

1. Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia 

§ 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné 

triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, 

alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o odpadoch.  

2. Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4 zákona o 

odpadoch je povinná pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie stavebné odpady 

vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť.  

3. Odpad — výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie podľa § 

97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a prevádzkuje miesto na to určené v 

zmysle ustanovení stavebného zákona.  

4. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. 

b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku 

kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať 

využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o 

odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od 

oprávnených organizácií).  

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch 

a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach 

stavebného úradu podľa osobitného predpisu.  

 

Upozornenie  

Upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na 

zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na 

zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory. Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy 

je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej 

zeminy, ktorý by mal byt' využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí s ním 

byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch. Na umiestnenie výkopovej zeminy mimo 

realizácie stavby je pôvodca odpadov povinný požiadať o vydanie súhlasu podl'a § 97 ods. 1, 

písm. v) zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za 

porušenie ustanovení zákona o odpadoch.   

 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne , 

zn. ORPZ-TN-ODI-167-002/2018-ING zo dňa 07. 05. 2018  

             Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, v zmysle § 2 ods. 1 

písm. j) Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom v zbore v znení neskorších predpisov, Zákona č. 
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8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

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

neskorších predpisov, po posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Vami 

predloženej žiadosti, k dokumentácii stavby „Chodník v obci Soblahov pri ceste III/1880", dáva 

nasledovné vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia.  

A. Dopravno-technické riešenie  

Dopravný inšpektorát súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok :  

■ podľa overenej projektovej dokumentácie a výkresov č. 1 až 6, vypracovaných Ing. Petrou 

Vráblovou Bilkovou,  

■ prehľadnosť a viditeľnosť križovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od 

komunikácii a parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad oplotením, stĺpmi 

verejného osvetlenia a pod.), zaistením a udržovaním čo najväčších rozhľadových polí 

(neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.),  

■ dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce 

komunikácie,  

■ dodržať voľnú šírku chodníkov min. 1, 50 m a nezužovať priechodný prierez umiestnením 

stĺpov verejného osvetlenia, reklamných, informačných a propagačných zariadení.  

B. Prenosné dopravné značenie  

Dopravný inšpektorát súhlasí s použitím prenosného dopravného značenia za dodržania 

nasledovných podmienok :  

■ podľa overených výkresov č. 4,5 a 6, vypracovaných Ing. Petrou Vráblovou Bilkovou,  

■ použité dopravné značenie musí byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej 

doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad,  

■ dopravné značenie bude vyhotovené v retroreflexnej úprave, základného rozmeru, na červeno-

bielych pruhovaných stĺpikoch a umiestnené v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 

9/2009 Z.z.,  

■ použitie dopravných značiek bude spĺňať podmienky STN 01 8020, Vyhlášky MV SR č. 

9/2009 Z.z. a § 61/3 Zákona č. 8/2009 Z.z. (prenosné dopravné značky a zariadenia sa smú 

používať len v nevyhnutne potrebnom čase),  

■ pred samotnou realizáciou prác predložiť žiadosť k zvláštnemu užívaniu pozemnej 

komunikácie a čiastočnej uzávierke s uvedením termínu prác a zodpovednej osoby.  

 

Okresné riaditeľstvo inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo 

zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný 

záujem.   

Za prípravu a realizovanie stavby v zmysle platných technických a všeobecne záväzných 

právnym noriem a predpisov zodpovedá projektant, príslušný stavebný a cestný správny orgán.  

 

 

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, zo dňa 28.06.2021  pod č.VTIR-2021/1570-2 

            K predloženému projektu pre stavebné povolenie zaujímame v zmysle zákona č. 442/2002 

Z.z. nasledovné stanovisko :  

Popis navrhovaného technického riešenia:   

Predmetom predloženej PD je výstavba chodníka na parc.č. C 5129, 5130, 5105, 5150/1, E 2-

3442, 2-3435/2, 2150 v k.ú. Soblahov, obec Soblahov. Trasa navrhovaného chodníka je popri 

ceste III/1880.  

         Chodník je navrhnutý popri ceste III/1880 šírky 1,50 m o dĺžke 178,44 m. Smerové a 

výškové vedenie navrhovaného chodníka je navrhnuté tak, aby sledovalo trasu cesty III/1880. 

Betónový obrubník bude nad povrchom pril'ahlej vozovky osadený 10-15 cm, v mieste vjazdov 

do dvorov bude obrubník osadený 2 cm nad povrchom pril'ahlej vozovky. Chodník bude 

vyspádovaný 2,0 % priečnym spádom smerom do cesty III/1880. Cesta je odvodnená do 

priekopy, odvodňovacia priekopa je situovaná na opačnej strane cesty, ako navrhnutý chodník. 
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Vjazd pred rodinným domom s.č. 624 je potrebné stavebne upraviť a vjazdy pred rodinnými 

domami s.č. 626 a s.č. 625 sa ponechajú bez zmien a navrhovaný chodník sa na dané vjazdy 

priamo napojí.  

 

V predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v správe našej spoločnosti. S navrhovaným 

technickým riešením súhlasíme za podmienok:  

1.  V predmetnej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete v našej správe verejný vodovod a 

verejná kanalizácia. Tieto žiadame vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi našej 

spoločnosti (p. Repa, tel.: 0903/403 627 mail: frantisek.repa@tvkas.sk a Ing. Hartmann, tel.: 

0911/239 469 mail: richard.hartmann@tvkas.sk) a následne pine rešpektovať v zmysle STN 73 

6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných 

vodov odoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 5. Podl'a citovaného zákona je ochranné 

pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m a od DN 500 2,5 m od 

vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v 

ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme wkonávať výhradne 

ručne bez použitia stroĺných mechanizmov.  V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávat' 

zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat' 

činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu resp. verejnej kanalizácii ktoré by 

mohli ohrozif ich technický stav.  

2. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciäch § 27, odst. 4 je stavebnik povinný na svoje náklady bezodkladne prispósobif novej 

úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce 

vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.  

3. S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v správe našej a.s. nebudeme súhlasiť.   

4. Požadujeme v časovom predstihu oznámit' termín realizácie navrhovaných präc, nakol'ko je 

potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického stavu verejného vodovodu a 

kanalizácie medzi investorom resp. dodávatel'om stavby a prevádzkovatel'om vodovodnej a 

kanalizačnej siete. Naša spoločnosť prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných 

súprav, ktoré podl'a potreby budú vymenené. V prípade, že počas výstavby nových spevnených 

plóch dójde k poškodeniu vodárenských zariadení t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu 

investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci našej 

spoločnosti na näklady investora na základe objednávky. Taktiež bude prevedená kontrola 

technického stavu kanalizačného potrubia pred zahájením navrhovaných prác a po ich ukončení.  

 
 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo  vyjadrenia: 6612124154 zo dňa 11.08.2021 

Platnosť vyjadrenia do: 11.02.2022 

        Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie.  

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  

Slovak Telekom a.s. a DIGISLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.  

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:  

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. 
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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: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 65212894.  

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 §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

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 § 

68zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.9.V prípade, že 

žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, 

ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 

vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločností 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 spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na 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  

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

 

Dôležité upozornenie:  

Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza 

povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 

vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené 

vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. za 

prevádzkovateľa SEK 
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Všeobecné podmienky ochrany SEK  

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, 

je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:  

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s.  

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia  

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 

hradil@suptel.sk, 0907 777474  

 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou.  

 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,  

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené  

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu  

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)  

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia  

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777  

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia)  

 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

 

 

 

14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 

52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, 

kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

 

 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 
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Odôvodnenie: 
 

            Stavebník Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, zastúpená starostom obce 

Marianom Hudecom, podal dňa  29.09.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na 

stavbu: „Vstupný chodník do obce“, na pozemkoch v katastrálnom území Soblahov. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Krivosúd-Bodovka dňa   

30.09.2019    pod č. OcU 108/385/2019/3-Km.  

 

Obec Soblahov ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 

v zmysle § 120 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 

stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na  § 3a ods.4, § 16  a § 22 ods.2 

zákona č. 135/1961 Zb., v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 

zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 

zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov oznámil verejnou vyhláškou dňa 27.10.2020 pod č.                                  

312/1016/2020/OcÚSo/2-Km  začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy a organizáciám.  

         Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný 

podklad pre posúdenie stavby a na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona upustil  od ústneho konania a miestneho zisťovania. 

Vzhľadom na vyjadrenie Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zo dňa 8.10.2018, č. 

SC/2018/2953-2 bolo doplnené do projektovej dokumentácie odvodnenie cesty III/1880.  

Stavebný úrad v uskutočnenom  stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť 

o stavebné povolenie  z hľadísk uvedených v § 37, 62  stavebného zákona, v nadväznosti na § 8 

a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z.   Ministerstva životného prostredia SR, prerokoval ju s účastníkmi 

konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Konštatoval, že  uskutočnením (ani budúcim 

užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 

45 ods. 2 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné 

ustanovenia slovenských technických noriem. 

 

V  stavebnom  konaní  nevzniesli  námietky  účastníci konania. 

 

 

K žiadosti bolo doložené: 

 

Dokumenty: 

- projektová dokumentácia 

- informatívna kópia z mapy 

- zmluva o bezodkladnom prevode pozemkov – SPF Bratislava – Obec Soblahov 

- Rozhodnutie OU Trenčín, katastrálny odbor o vklade vlast.práva pozemkov číslo V 2232/2021  

   parc. C KN č. 5129/4, 5105/2 v prospech Obce Soblahov 

- záväzné stanovisko SÚ Krivosúd-Bodovka podľa §120, §140 zákona 50/1976 v znení  

   nesk.predpisov 

- výpis listu vlastníctva č. 1, č. 3267, k.ú. Soblahov 

 

Stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií: 

 Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne,  Okresný dopravný inšpektorát 

v Trenčíne, č. ORPZ-TN-0D1-167-002/2018-ING zo dňa 07. 05. 2018  

 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zo dňa 02.08.2021, č.: SC/2021/1542-2 

 Trenčiansky samosprávny kraj, č. TSK/2018/09191-2 zo dňa 19.10.2018  

 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo 6612124154 zo dňa 11.08.2021 
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 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 23.06.2021 

 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Trenčín, zo dňa 28.06.2021  pod č.VTIR-

2021/1570-2  

 Distribúcia SPP a.s., Bratislava, č. SPP  TD/NS/0818/2018/Ga zo dňa  12. 08. 2021  

 Okresný úrad Trenčín,  Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo   OU-TN-

OCDPK--002/SKR zo dňa 22.10.2018  

 Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, číslo OU-TN-OSZP3-

2018/028538.002 SLI, zo dňa 03. 10. 2018  

 Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, číslo OU-TN-PLO-2018/030428-002 zo 

dňa 22.10.2018  

 

 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli 

skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody, 

ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

 

Správny poplatok:  v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. – Obec oslobodená od poplatkov 

 

 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec 

Soblahov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom 

až po vyčerpaní všetkých oprávnených prostriedkov v zmysle správneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

Marian Hudec 

      Starosta obce Soblahov 

 

 

 

 

 

Podľa § 61 ods.4 stavebného zákona toto povolenie má povahu verejnej vyhlášky a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Soblahov. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

 

Verejnou vyhláškou - vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené záujmy 

alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – líniová stavba 

1. Katarína Kocvárová, Halalovka 2341/25, 911 08 Trenčín 

2. Jozef Tretinár, Halalovka 2341/25, 911 08 Trenčín 

3. Ing. Ivan Mallo, 913 38 Soblahov 626 
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4. Barbora Mallová, 913 38 Soblahov 626 

5. Michal Mallo, 913 38, Soblahov 626 

6. Ing. Mária Búriová, Sibírska 698/16, 911 01 Trenčín – Kubrá 

7. Marta Mihálová, 913 38 Soblahov 593 

8. Alojz Krska, 913 38 Soblahov 593 

9. Marta Mihálová, 913 38 Soblahov 593 

10. Vasil Kančev, Panenská 7417/4A, 911 01 Trenčín 

11. Mária Kančevová – Petková, Panenská 772/4, 911 01 Trenčín 

12. Ing. Anton Lomov, Legionárska 47, 911 01 Trenčín 

 

Jednotlivo poštou: 
13. Obec Soblahov, Soblahov 366, 913 38 Soblahov 

14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  

15. Mesto Trenčín, Mierové námestie č.2, 91101 Trenčín 

16. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A  

17. Ing.Petra Vráblová Bilková, A.Kmeťa 358/2, 018 41 Dubnica nad Váhom – projektant 

 

Dotknutým štátnym orgánom a organizáciám poštou: 

18. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

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

20. Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné  prostredie 

21. RÚVZ Trenčín 

22. SC, TSK, 911 05 Trenčín, Brnianska 3 

23. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

24. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín   

25. Okresný úrad, Odbor dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

26. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7 

27. Okresné riaditeľstvo HZZ 

28. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín 

29. Slovak Telekom a.s., Bratislava  

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

31. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :  .................... 

 

Zvesené dňa: .........................                                -------------------------------- 
odtlačok pečiatky obce 

a podpis oprávnenej osoby 

   

 

Pripomienky: boli – neboli             

 


