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MESTO  TRENČÍN 
        Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín 

ÚSaŽP/2022/35089/86909/21/HoZu, DUD V Trenčíne, dňa 22.06.2022 

 

 

            ROZHODNUTIE 
           VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

 
       

Mesto Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s 

§ 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa určenia stavebného úradu 

Okresným úradom Trenčín, Odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-TN-OVBP2-

2021/038070-002 zo dňa 23.12.2021 a čl. I. § 4 zákona č. 608/2003 Z.z 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 posúdilo 

predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené 

dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov 

konania a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a podľa 

§ 4 vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona  

 

r o z h o d n u t i e 
o umiestnení stavby 

„F2BTS-FO-0341BR“ 
telekomunikačná líniová stavba 

 

umiestnenej v katastrálnom území Trenčín, mesto Trenčín: 

parcela registra „C“, parc.č. 3311/2. 

 

umiestnenej v katastrálnom území Soblahov, obec Soblahov: 

parcely registra „C“ parc.č. 5035/1; 5036; 5098; 5099; 5101; 845/1; 845/3, 851/2; 

851/5; 4479/2; 4209/1 („E-KN“ parc.č. 4212; 4216; 4217; 4218; 4219; 4221; 4222;  

4203; 4204; 4210; 4209; 4201; 4224; 4205; 4206; 4207; 4199/1; 4200; 4202); 4537 

(„KN-E“ parc.č. 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 4482); 4231/3 („KN-E“ parc.č. 

4255; 4252; 4253; 4251; 4249/1; 4256; 4257; 4258; 4248/1; 4248/2; 4249/2; 4250); 

4231/2 („KN-E“ parc.č. 4247); 5015 („KN-E“ parc.č. 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 

5024; 5025; 5026; 5027; 5032; 5028; 5015; 5016; 5017; 5018); 5094 („KN-E“ parc.č. 

5094); 4275 („KN-E“ parc.č. 4275/6), podľa zakreslenia na výkrese č. K.1 –  F2BTS-

FO-0341BR,  vyhotovenom Ing. Helenou Horňákovou, reg.č. 0756*4*2-3 na podklade 

katastrálnej mapy, v mierke 1: 1000, ktorý podľa §39a ods. 1 stavebného zákona tvorí 

prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia, pre navrhovateľa 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, 

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

36299448  v zastúpení: Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/17, 01841 Dubnica nad 

Váhom. 
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I. Popis stavby 

Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Účelom a cieľom stavby je pripojenie existujúceho objektu BTS so sajtom 034 IBR 

umiestneného na parcele KN-C 845/3 v k. ú. Soblahov na optickú infraštruktúru 

verejnej elektronickej komunikačnej služby za účelom skvalitnenia poskytovania 

verejnej elektronickej komunikačnej služby. 

Celková dĺžka zemných káblových trás 2 354 m. 

Predmetom stavby je uloženie jednej AB HDPE rúry s priemerom 40mm s 

predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a jednej rezervnej 

HDPE rúry s priemerom 40mm. Projektovaná trasa je navrhnutá v katastrálnom území 

Trenčín a Soblahov. 

Do položenej AB HDPE rúry bude následne zafúknutý 24 vláknový optický minikábel 

bez opätovnej rozkopávky terénu. 

Technické riešenie stavby 

Cieľom stavby je pripojenie existujúceho objektu BTS so sajtom 0341BR 

umiestneného na parcele KN-C 845/3 v k. ú. Soblahov na optickú sieť. 

Navrhovaná trasa vychádza od nového servisného bodu SPI (Service Point) 

vybudovaného na existujúcej regionálnej trase optického kábla spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s. RFO-028-TN/PB. SPI bude vybudovaný v katastrálnom území Trenčín. 

Trasa od SPI pokračuje okrajom poľa popri poľnej ceste až do intravilánu obce 

Soblahov do existujúceho objektu BTS so sajtom 0341BR, kde bude ukončená v novom 

ODF v existujúcom KSBM kabinete. 

Trasa výkopu je navrhovaná v zeleni, križovanie poľných ciest je navrhnuté 

pneumatickým pretláčaním. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili 

vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s 

ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava 

vedení technického vybavenia. 

Do výkopu sa uloží jedna AB HDPE rúra s priemerom 40mm s predinštalovanými 

siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a jedna rezervná HDPE rúra s priemerom 

40mm. Vzdialenosť prípojky je cca 2 354m. Následne sa v servisnom bode SPI 

vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre 

napojenie objektu BTS sa do jednej trubičky v HDPE rúre zafúkne 24 vláknový optický 

minikábel do nového ODF umiestneného v objekte BTS. Územie stavby je určené 

trasou podľa špecifikácie v zadávacom dokumente. 

Zemné práce a HDPE rúry 

Pre zemné práce výkopov rýh trás optickej siete všeobecne platí STN 73 3050. Zemné 

práce je možné realizovať až na základe právoplatných rozkopávkových povolení od 

príslušných orgánov samosprávy. Časové a technické podmienky samotného uloženia 

telekomunikačnej siete budú upresnené v povolení na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácií a verejného priestranstva. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 

ich správcami, a to aj sietí nezistených a nezakreslených vo výkresovej časti projektovej 

dokumentácie. 

Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí, a v zastavanej časti obce sa 

vykonávajú ručne, pričom sa vykopaná zemina uloží pozdĺž vykopanej ryhy. Pri 

ručnom výkope káblovej ryhy je potrebné zabezpečiť vysokú opatrnosť, aby neboli 

poškodené existujúce siete iných správcov. Výkop je v zastavanom území obce a na 

verejných priestranstvách musí byť zabezpečený proti pádu podľa Vyhlášky č. 

147/2013 Z. z. 
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Pri ručnom a strojovom výkope sa do vykopanej ryhy do pieskového lôžka uložia 

plánované prvky budovanej optickej siete. Nad túto sieť bude uložená ochranná fólia. 

Pred zásypom zeminy sa zemina vytriedi a preoseje a následne sa použije na spätný 

zásyp ryhy. Po uložení rúr a káblov bude výkop zasypaný, zhutnený a terén upravený 

do pôvodného stavu. Výkop v zeleni sa upraví urovnaním terénu vzhľadom k 

jednotlivým okolitým plochám tak, aby boli plynule napojené na okolitý terén, 

ohumusovaním a zatrávnením. Výkop v spevnenom teréne sa upraví zhutnením 

zeminy, položením podkladovej a vrchnej vrstvy podľa pôvodnej štruktúry spevnenej 

plochy. 

Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia byť obomámené s druhom inžinierskych 

sietí, ich trasami, hĺbkou uloženia a ich ochrannými pásmami a s trasami inžinierskych 

sietí v okolí staveniska, ktoré by mohli byť stavebnými prácami dotknuté. 

Rozmery výkopu pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe 

bude v intraviláne obcí v zeleni rozmeru 0,6 x 0,3 m (h x š), v chodníku a v spevnených 

plochách 0,4 x 0,2m. Križovanie ciest bude riešené pneumatickým pretláčaním resp. 

podľa šírky nad 12m riadeným mikrotunelovaním. Do podvrtu bude uložená jedna PE 

chránička priemeru I I Omm. Do výkopu budú uložené jedna AB HDPE rúra s 

priemerom 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a 

jedna rezervná HDPE rúra s priemerom 40mm. Špecifikácia chráničiek z pohľadu 

technológie bude podľa požiadaviek firmy Orange Slovensko, a.s. 

Stanovisko projektanta 

Projektant zapracoval vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy do výslednej 

podoby projektu stavby F2BTS-FO-0341BR. Projektovaná trasa bola navrhnutá tak, 

aby negatívne nevplývala na životné prostredie (žiadny výrub drevín). Taktiež boli 

zapracované a navrhnuté križovania spôsoby križovania/realizácie spevnených plôch. 

V konečnom dôsledku je trasa navrhnutá v súlade so všetkými vyjadreniami dotknutých 

orgánov štátnej správy, pričom ostal zachovaný aj prvotný zámer investora Orange 

Slovensko, a.s. na vybudovanie stavby F2BTS-FO-0341BR. 

Križovanie miestnych komunikácií 

V navrhovanej trase dôjde ku križovaniu miestnej komunikácie (parkovisko) v 

intraviláne obce Soblahov. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v 

hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Do podvrtu sa zatiahne 1 x PE chránička s 

priemerom 110mm, do ktorej sa zatiahnu technologické prvky optickej siete. Konce PE 

chráničky budú presahovať šírku cestného telesa min. o Im na každú stranu. Konce 

chráničiek sa utesnia polyuretánovou penou. Štartovacie a čakacie jamy pre pretláčacie 

zariadenie sa po vykonaní mikrotunelovania zasypú, zhutnia a povrchy jám sa uvedú 

do pôvodného stavu. Pred samotným mikrotunelovaním je nutné vykonať vytýčenie 

existujúcich inžinierskych sietí a určenie samotnej hĺbky uloženia inžinierskych sietí. 

Na základe tohto vytýčenia sa určí skutočná hĺbka mikrotunelovania. 

Križovanie ciest I., II. a III. triedy a súbeh s týmito cestami 

V navrhovanej trase nedôjde ku križovaniu ciest I., II. a III. triedy. 

Križovanie vodných tokov 

V navrhovanej trase nedôjde ku križovaniu vodných tokov. 

Križovanie a súbeh so ŽSR 

Pri výstavbe optickej siete nedôjde k prácam v ochrannom pásme trate ŽSR. 

Pri výstavbe optickej siete nedôjde ku križovaniu trate ŽSR. 

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

Pri výstavbe telekomunikačného vedenia nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu 

prevádzky ŽSR ani výstavby. 
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Križovania a súbehy s inými inžinierskymi sieťami 

Pred začatím stavebných prác je nutné zabezpečiť dodávateľom stavby presné 

vytýčenie všetkých existujúcich trás podzemných vedení inžinierskych sietí, aby sa 

predišlo ich prípadnému poškodeniu. Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo 

výkresoch zakreslená len orientačne. Výkopy v miestach ochranných pásiem 

podzemných inžinierskych sieti je nutné vykonávať ručne. V ochranných pásmach 

existujúcich a novobudovaných inžinierskych sietí je povinný dodávateľ stavby 

postupovať podľa pokynov ich správcov. Dodávateľ stavby oboznámi všetkých 

pracovníkov, ktorý budú realizovať zemné práce s existujúcimi trasami a hĺbkou 

plynovodných, vodovodných, kanalizačných, elektrických a telekomunikačných 

zariadení a poučí ich o spôsobe práce v blízkosti horeuvedených  zariadení. V prípade 

kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 

s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými 

správcami dotknutých sieti. 

Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia je potrebné navrhovanú trasu 

uložiť do HDPE chráničky DN 90/83 mm prípadne do betónového káblového žľabu 

TKI a to pri súbehu, kde nie je dodržané ochranné pásmo (1,5 m od okraja potrubia na 

každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií do priemeru DN 500 mm 

vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej 

kanalizácií s priemerom väčším ako DN 500 mm). 

Zároveň tieto kolízne miesta budú vytýčené na základe objednávky pred realizáciou 

stavby, kedy bude možné navrhovanú trasu konzultovať s prevádzkovateľom a 

správcom vedenia. Ak bude sieť uložená v ochranných pásmach vodovodu a verejnej 

kanalizácie uloží sa trasa do chráničky a označí sa výstražnou fóliou. Pri križovaniach 

navrhovanej trasy s vodovodným a kanalizačným potrubím je potrebné navrhovanú 

trasu viesť vždy nad existujúci vodovod, prípadne kanalizáciu a uložiť ju do HDPE 

chráničky DN 90/83 mm v celom rozsahu ochranného pásma potrubia a to pri priemere 

potrubia DN do 500 mm max. v dĺžke 3,5 m, a pri priemere potrubia DN nad 500 mm 

v dĺžke min. 5,5 m. Zároveň tieto kolízne miesta budú vytýčené na základe objednávky 

pred realizáciou stavby, kedy bude možné navrhovanú trasu konzultovať s 

prevádzkovateľom. Pred zasypaním miesta križovania je potrebné prizvať zástupcu 

prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka. Nad chráničkou 

je potrebné uložiť výstražnú fóliu. 

Pri súbehu a križovaní plynovodu s tlakom do 1,6 MPa s telekomunikačným káblom je 

potrebné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia, 

Technických pravidiel pre plyn TPP 700 02 a TPP 906 01. Minimálne krytie 

existujúcich plynových potrubí je v chodníku -0,8m, vo vozovke - 1,0m a vo voľnom 

teréne 0,8m. Hlbšie uloženie sa môže vyskytnúť v mieste členitého terénu, v mieste 

pretlaku a v prípade nepriaznivého križovania inžinierskych sietí. Ak dôjde pri výstavbe 

k zmene terénnych úprav, ktoré by zmenili doterajšie krytie a hĺbku uloženého 

plynovodu, je potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do 

novej úrovne terénu. 

Pri súbehu s plynovým potrubím je trasa telekomunikačného kábla navrhnutá tak, aby 

nezasahovala do ochranného pásma plynovodu. Hrana výkopu ryhy od plynovodu bude 

vo vzdialenosti min. 1,0 m. V miestach kde nebude možné z priestorového hľadiska 

dodržať ochranné pásmo v dostatočnej vodorovnej vzdialenosti od plynového potrubia 

ich vzájomná vzdialenosť pri súbehu bude podľa STN 73 6005 a TPP 906 01. 

Pri križovaniach navrhovanej trasy s plynovým potrubím je potrebné navrhovanú trasu 

viesť vždy nad existujúci plynovod a uložiť ju do korugovanej chráničky DN 110/95 v 

celom rozsahu ochranného pásma potrubia a to pri priemere potrubia DN do 450 mm v 
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dĺžke 2,0 m, a pri priemere potrubia DN nad 500 mm v dĺžke 3,0 m. Zároveň tieto 

kolízne miesta budú vytýčené na základe objednávky pred realizáciou stavby, kedy 

bude možné navrhovanú trasu konzultovať s prevádzkovateľom. Pred zasypaním 

miesta križovania je potrebné prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť 

zaznamená do stavebného denníka. Nad chráničkou je potrebné uložiť výstražnú fóliu. 

Pri križovaní aj v súbehu s plynovodom (STL, NTL), a ich prípojok, ako aj tesného 

súbehu v ochrannom pásme (1m, podľa oznamu GR SPP č. 2/99 a smernice GR SPP č. 

4/99) musia byť výkopové práce prevádzané ručne, bez použitia strojných 

mechanizmov, aby nedošlo k poškodeniu plynovodu a jeho izolácie. V ochrannom 

pásme plynárenských zariadení v zmysle a Zákona o energetike nie je možné 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

Pri súbehu a križovaní silového vedenia NN a VN je ochranné pásmo dané § 43 zákona 

251/2012 Z.z.. Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je 

vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo 

vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto 

vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a 

zabezpečovacej techniky. Pri súbehu a križovaní NN a VN vedenia s 

telekomunikačným káblom je potrebné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava 

vedení technického vybavenia. Minimálne krytie existujúcich silových vedení je podľa 

veľkosti napätia káblov (1kV - 110kV) a povrchu terénu (chodník, vozovka, voľný 

terén) od 0,35m po 1,3m, uloženie sa môže líšiť v mieste členitého terénu, v mieste 

pretlaku a v mieste križovania s inžinierskymi sieťami. 

Pri súbehu so silovým vedením je trasa telekomunikačného kábla navrhnutá tak, aby 

nezasahovala do ochranného pásma silového vedenia. Hrana výkopu ryhy od silového 

vedenia bude vo vzdialenosti min. 1,0 m. V miestach kde nebude možné z 

priestorového hľadiska dodržať ochranné pásmo v dostatočnej vodorovnej vzdialenosti 

od silového vedenia bude ich vzájomná vzdialenosť upravená podľa STN 73 6005. 

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia budú výkopové práce 

prevádzané tak aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola 

porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. 

Pri križovaniach navrhovanej trasy so silovým vedením je potrebné navrhovanú trasu 

viesť vždy nad existujúce silové vedenie a uložiť ju do korugovanej chráničky DN 

110/95 v celom rozsahu ochranného pásma silového vedenia a v dĺžke 2,0 m. Zároveň 

tieto kolízne miesta budú vytýčené na základe objednávky pred realizáciou stavby, 

kedy bude možné navrhovanú trasu konzultovať s prevádzkovateľom. Pred zasypaním 

miesta križovania je potrebné prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť 

zaznamená do stavebného denníka. Nad chráničkou je potrebné uložiť výstražnú fóliu. 

Pri križovaní aj v súbehu so silovým vedením musia byť výkopové práce prevádzané 

ručne, bez použitia strojných mechanizmov, aby nedošlo k poškodeniu silového 

vedenia. Pre potreby ochrany elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu 

postupuje dodávateľ stavebných prác v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-

5-52 a 73 6005. 

V predmetnej PD sú inžinierske siete zakreslené iba orientačne, na základe dodaných 

podkladov, inžinierske siete neboli geodeticky zamerané a teda nie možné vyznačenie 

presných kolíznych situácií. V prílohe sú vypracované vzorové riešenia pre križovanie 

a súbeh vodovodného a kanalizačného potrubia s trasou optických káblov, ktoré je 

potrebné dodržať pri realizácií stavby. 

V prípade prerušenia zemných prác na dlhšiu dobu, je potrebné stavenisko zabezpečiť 

tak, aby neprišlo k ohrozeniu bezpečnosti a k porušeniu odkrytých inžinierskych sietí. 

V kritických úsekoch trasy, kde nie je možné dodržať predpísané ochranné pásmo z 
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dôvodu uloženia iných podzemných vedení či šírkového usporiadania uličného pásu, 

bude trasa vedená bližšie v zmysle STN 73 6005, pričom je nutné každý takýto prípad 

odsúhlasiť s príslušným prevádzkovateľom inžinierskej siete. Po prechode cez kritické 

úseky bude trasa pokračovať v zmysle platných ochranných pásiem. Pri realizácií 

stavby v blízkosti plynovodov a plynových prípojok platí STN 38 6413 a STN 73 6005. 

Dodávateľ bude v zmysle vypracovaného projektu udržiavať poriadok na stavenisku a 

dá objekty do pôvodného stavu v čo najkratšom možnom čase. Pri vykonávaní 

stavebných prác budú dodržiavané bezpečnostné predpisy tak, aby nedošlo k 

poškodeniu inžinierskych sietí a vedení, respektíve k úrazu z ich poškodenia (VN, NN, 

plyn, vodovodné potrubie). Stavenisko bude riadne označené dopravnými značkami a 

oddelené prenosnými zábranami. Pri elektromontážnych prácach je nutné dodržiavať 

normy STN a bezpečnostné predpisy súvisiace s prácou na elektrických zariadeniach. 
 

 

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického 

riešenia stavby s okolitým životným prostredím. 

Polohopisné umiestnenie stavby:  

umiestnenej v katastrálnom území Trenčín, mesto Trenčín: 

parcela registra „C“, parc.č. 3311/2. 

umiestnenej v katastrálnom území Soblahov, obec Soblahov: 

parcely registra „C“ parc.č. 5035/1; 5036; 5098; 5099; 5101; 845/1; 845/3, 851/2; 

851/5; 4479/2; 4209/1 („E-KN“ parc.č. 4212; 4216; 4217; 4218; 4219; 4221; 4222;  

4203; 4204; 4210; 4209; 4201; 4224; 4205; 4206; 4207; 4199/1; 4200; 4202); 4537 

(„KN-E“ parc.č. 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 4482); 4231/3 („KN-E“ parc.č. 

4255; 4252; 4253; 4251; 4249/1; 4256; 4257; 4258; 4248/1; 4248/2; 4249/2; 4250); 

4231/2 („KN-E“ parc.č. 4247); 5015 („KN-E“ parc.č. 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 

5024; 5025; 5026; 5027; 5032; 5028; 5015; 5016; 5017; 5018); 5094 („KN-E“ parc.č. 

5094); 4275 („KN-E“ parc.č. 4275/6). 

1.    Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:  

Ing. Helena Horňáková     r.č. 0756*A*2-3 

2. Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ v 

Trenčíne uznesením č. 683 zo dňa 12. 12. 2012 v znení Zmien a doplnkov č. 2, 

schválených uzn. MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, 

schválených uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, Zmien a doplnkov č. 3, 

schválených uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, Zmien a doplnkov č. 5, 

schválených uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019, Zmien a doplnkov č. 6, 

schválených uznesením MsZ č. 575 zo dňa 27. 5. 2020 a Zmien a doplnkov č. 4, 

schválených uznesením MsZ č. 846 zo dňa 7. 4. 2021 – je zaradená medzi 

verejnoprospešné stavby energetiky a spojov (stavby a zariadenia elektronických 

komunikácií – kód TK). 

3. Podmienky a spôsob umiestnenia siete je potrebné koordinovať s projektom 

spevnených plôch a sadových úprav pripravovanej výstavby.    

4. K žiadosti o kolaudáciu alebo v prílohe protokolu o odovzdaní rozkopávky bude 

potrebné doložiť porealizačné zameranie stavby so všetkými náležitosťami pre 

polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu predmetných objektov, 

predmetných prípojok inžinierskych sietí spolu s ich povrchovými znakmi vrátane 

nadzemného vedenia v súradnicovom systéme S-JTSK(JTSK) a výškovom 

systéme Bpv - technická správa, výkres v súborovom formáte DGN alebo, DWG 

resp. DXF, zoznam súradníc v súborovom formáte ASCII a skenovanú kópiu 

stavebného alebo rozkopávkového povolenia. 
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5. Pri výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov 

konania, zainteresovaných právnických osôb a stanoviská dotknutých orgánov a 

mesta Trenčín. 

6. Počas celej výstavby zabezpečiť po dohode s dotknutými osobami neobmedzený       

prístup k jednotlivým budovám a prevádzkam.  

7. Počas realizácie stavby zabezpečiť práva oprávňujúce vstup na pozemky. 

8. Pri styku optického kábla s inými podzemnými vedeniami je nutné dodržiavať 

vzdialenosti podľa STN 73 6005 a dodržiavať pokyny ich prevádzkovateľov. 

9. Poloha podzemných vedení bola zameraná s určitou toleranciou, preto je nutné pred 

zahájením zemných prác vykonať ich presné vytýčenie. Pri výstavbe musia byť 

dodržané všetky platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a zásady 

ochrany a tvorby životného prostredia. 

10. Zhotoviteľ stavby je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 124/2006 

Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a doplnení niektorých zákonov v 

znení zákona č. 309/2007 Zb. 

11. Stavbu môže viesť iba odborne spôsobilá osoba, spĺňajúca ustanovenia § 2 zákona 

č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe pre výkon 

stavbyvedúceho v zmysle ustanovenia § 46 b ods./3/ zákona č. 109/1998 Z. z. Pred 

zahájením prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov s 

podmienkami dodržiavania bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany a zvláštnymi 

opatreniami v súvislosti s vykonávaním pridelenej práce. Na stavbe musí byť 

vypracovaný požiarny poriadok pre prípad vzniku požiaru a pracovníci s ním musia 

byť oboznámení. 

12. Počas výstavby je potrebné zaistiť ochranu a bezpečnosť pracovníkov a venovať sa 

bezpečnostným opatreniam v blízkosti stavby. Mimo priestor staveniska nesmie 

dôjsť ku manipulácii so zdvíhacími zariadeniami. Realizačné práce musí zhotoviteľ 

stavby vykonávať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.  

13. Počas výstavby je nevyhnutné dôsledne rešpektovať najmä všetky ustanovenia 

vyhl. SUBP č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadení, pri 

stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 

14. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje stavebné 

povolenie ani ohlásenie. 

15. Prípravu uskutočňovania stavby koordinovať s ďalšími stavebníkmi 

telekomunikačných sietí tak, aby bola možná pokládka HDP chráničiek viacerých 

operátorov naraz do jedného výkopu. 

 

III. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a  

dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu a zo STN: 

 

Mesto Trenčín zo dňa 21.04.2022, č. USaŽP 2022/38042/94862/Ba 

Mesto Trenčín v súlade § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov ako dotknutý orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim 

záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona uplatňujúci požiadavky podľa 

osobitných predpisov vydáva nasledovné stanovisko k povoleniu vyššie vymedzenej 

stavby za nižšie vymedzených podmienok: 

Mesto Trenčín, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) 

zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
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obce a na vyššie územné celky a podl'a § 69 ods. 1 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody a 

krajiny") súhlasí v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 

126 ods. 1 zákona 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov za nižšie vymedzených podmienok:  

1. pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,  

2. v prípade výrubu drevín je potrebný súhlas podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny, k vydaniu súhlasu na výrub drevín je potrebné doložiť inventarizáciu 

jestvujúcich drevín so zakreslením do situačného plánu spolu so spoločenským 

ohodnotením, o súhlas na výrub drevín je potrebné požiadať do vydania 

územného rozhodnutia, k vydaniu územného rozhodnutia je potrebné doložiť 

právoplatné rozhodnutie na výrub, nakoľko sa pozemok nachádza mimo 

zastavaného územia obce, je príslušným orgán ochrany prírody a krajiny na 

konanie Okresný úrad Trenčín,  

3. na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podľa čl.7 VZN č.6/2018 

o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, 

4. na parcelách vo vlastníctve Mesta Trenčín, požadujeme vložiť siete do 

chráničiek a do takej hĺbky, aby Mesto Trenčín realizovalo svoje investičné 

akcie v týchto miestach bez ďalších úprav inžinierskych sietí, 

5. navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť 

v kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 

6. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť 

stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie, jestvujúce stromy komplexne chrániť pred 

mechanickým poškodením – debnením kmeňa do výšky min. 2,0 m, korunu 

vyviazaním príp. orezom konárov, ochrana koreňov pred prejazdom 

automobilov nanesením vrstvy štrku v koreňovom priestore, neuskladňovaním 

stav. materiálu v koreňovej zóne a zakrytím, zasypaním a vlhčením koreňov 

v prípade výkopových prác, 

7. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa 

jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie, v prípade, že nie je možné dodržať uvedenú 

vzdialenosť použiť bezvýkopovú technológiu, vo výnimočných prípadoch ak sa 

výkop uskutočňuje v koreňovom priestore, musí sa vykonávať ručne a nesmú 

sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, korene sa môžu prerušiť len rezom, pričom 

rezné plochy musia byť zahladené a ošetrené, na odstránenie zhutnenej pôdy 

(odhalenie koreňov) a prevzdušnenie koreňového systému jestvujúcich stromov 

v riešenom území použiť šetrnú technológiu „air spade“= vzdušný rýľ, 

8. po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu 

a odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestské hospodárstvo a správa lesov, 

m.r.o.) v zmysle čl.7 VZN č.6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevín, ktoré sú 

súčasťou verejnej zelene. 

Ods. 6 Pri prácach (stavebných a iných) prebiehajúcich v blízkosti drevín je 

osoba vykonávajúca tieto práce povinná zabezpečiť nasledovné: 

písm.f) po skončení prác alebo inej stavebnej činnosti odstránenie všetkého 

odpadu a dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy zbavenej kameniva 

a iných prímesí v minimálnej hrúbke 20 cm na vopred skyprený a vyrovnaný 

terén, 
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písm g) dodržať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj 

vegetácie a odovzdať upravenú plochu vo funkčnom stave (úprava spočíva vo 

výseve trávneho osiva a prvej kosbe) správcovi verejnej zelene preberacím 

protokolom. 

 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín, zo dňa 09.02.2022, pod č. 

MHSL/2022/114/198 

Verejné osvetlenie: 

1. pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete v teréne, 

2. pre vytýčenie sietí verejného osvetlenia odporúčame kontaktovať: MESTSKÉ 

HOSPODÁRSTVO A SPRÁVA LESOV, m.r.o„ TRENČÍN, kontakt: Peter Ondrejička 

+421 915 758 050, 

3. zahájenie stavebných prác je podmienené protokolárnym odovzdaním staveniska 

správcom VO - Peter   Ondrejička, +421 915 758 050, ktorý je súčasne stavebným 

dozorom stavby - pre VO, 

4. uloženie káblového vedenia bude odsúhlasené stavebným dozorom pred zasypaním 

výkopu, 

5. akýkoľvek zásah do VO musí odsúhlasiť stavebný dozor, 

6. požadujeme byť prizvaní ku kolaudácii stavby, 

7. prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 

stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

8. realizátor stavby je povinný bezodkladne nahlásiť poruchu na verejnom osvetlení 

stavebnému dozoru a na tel. č.: +421 905 316 690,   

9. toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa, 

10. žiadame aby všetky práce boli vykonávané podľa platných STN noriem a 

elektroinštalačné práce boli vykonané  pracovníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z, 

§ 14, 

11. v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok a technických parametrov tohto 

vyjadrenia, zhotoviteľ bude zodpovedať v plnom rozsahu za vzniknuté poruchy. 

Správa lesoparku Brezina – bez pripomienok k navrhovanej trase. 

 

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 15.03.2022, pod č. OU-TN-

PLO1-2022/012382-002 

Nakoľko schváleniu územného plánu mesta 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 na 

predmetných parcelách. 

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných 

pozemkoch. 

Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy 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 záberu poľnohospodárskej pôdy 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 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia 

poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. 
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V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 ods. 4 

zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky 995 eur a 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. 

 

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa 25.02.2022, pod č. OU-TN-

PLO2-2022/009684-002 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 10 odsek 2 zákona č.326/2005 Z.z. 

o lesoch v nesk. znení súhlasí s umiestnením stavby ”F2BTS-FO-0341 BR” v 

ochrannom pásme lesných pozemkov p. CKN č. 1677 v k.ú. Trenčín a p. CKN č. 4108 

v k.ú. Soblahov za týchto podmienok: 

1) V súbehu s lesnými pozemkami pred začatím výkopových prác vytýčiť trasu 

výkopu. V prípade, že pre uloženie výkopovej zeminy bude potrebné použiť lesné 

pozemky, je na využitie lesných pozemkov pre realizáciu uvedenej stavby potrebné 

rozhodnutie tunajšieho úradu o dočasnom vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií 

lesov.  

2) Nepoškodiť zariadenia vybudované pre návštevníkov lesoparku Brezina Mestským 

hospodárstvom a správou lesov, m.r.o. Trenčín. 

3) Pri stavbe v ochrannom pásme lesa nenarušiť stabilitu hranice lesných pozemkov a 

nepoškodiť lesný porast, vrátane koreňových systémov stromov, zemnými prácami, 

terénnymi úpravami a stavebnými prácami, ktoré budú realizované v súvislosti so 

stavbou. 

4) Obhospodarovateľ susedných lesných pozemkov nezodpovedá za škody vzniknuté 

neúmyselným pádom stromov, ich častí, pádom kamenia, zosuvom zeminy a snehu z 

lesného pozemku. 

5) Podľa § 24 zák.č.326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení obhospodarovateľ lesa alebo 

nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na 

činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnú 

dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za použitie týchto 

pozemkov. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za používanie 

cudzích pozemkov rozhoduje súd. Do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu 

môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodnúť vo veci používania 

cudzích pozemkov. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Tým 

nie sú dotknuté všeobecné predpisy o náhrade škody. 

6) Podľa § 33 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v nesk. znení vlastník nehnuteľnosti 

alebo investor stavby a zariadenia je povinný vykonať opatrenia, ktorými zabezpečí 

nehnuteľnosť, stavbu alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä 

zosúvanie pôdy, padanie kameňov, stromov a lavín z lesných pozemkov. Rozsah a 

spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa osobitného predpisu príslušný 

orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo 

podľa podmienok jeho súhlasu. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je 

povinný umožniť vykonanie týchto opatrení. Ak zaistenie bezpečnosti osôb a majetku 

vyžaduje aj zmenu v spôsobe hospodárenia na lesných pozemkoch, orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva môže rozhodnúť o ďalších opatreniach. 

Týmto záväzným stanoviskom nie sú dotknuté súhlasy a vyjadrenia vlastníkov a 

obhospodarovateľov pozemkov, vyjadrenia a stanoviská iných orgánov verejnej 
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správy. Na vydanie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o 

správnom konaní. 

Ak sa nezmení umiestnenie stavby, platí toto stanovisko aj pre konanie o povolení 

stavby. 

Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v nesk. znení (stavebný zákon), ak námietky 

účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie 

preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán 

stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného 

stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas 

prerušenia konania neplynú lehoty na rozhodnutie veci stavebným úradom. 

 

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, zo dňa 

15.03.2022, pod č. SEMaI-EL13/2-3-461/2022 

Po posúdení predložených podkladov súhlasíme s umiestnením líniovej stavby 

„F2BTS-FO-0341BR" v trase zakreslenej v zaslaných polohopisných plánoch. V 

mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia 

alebo zariadenie v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

Toto stanovisko sa vydáva pre územné konanie. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odd.oblastného hygienika Žilina, zo dňa 

11.03.2022, pod č. 19864/2022/ÚVHR/29694 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika  

rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MDV SR") ako orgán štátnej  

správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. t), ods. 2 písm. b) a 7písm. e) zákona č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých   zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z z.) 

vo veci posúdenia návrhu na územné konanie stavby „F2BTS-FO-0341BR” podľa § 3 

ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z z vydáva toto 

záväzné stanovisko: 

Súhlasí s návrhom na územné konanie stavby „F2BTS-FO-0341BR“. 

 

Ministerstvo vnútra SR, odd. telekomunikácií a informatiky, Trenčín, zo dňa 

22.12.2021, pod č. CPTN-OTI-2021/005161-012  

Oddelenie telekomunikácii a informatiky Centra podpory v Trenčíne nemá vo Vami 

vyznačenom záujmovom území k.ú. Soblahov, okres Trenčín a extraviláne mesta 

Trenčín žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany, zo dňa 10.01.2022, pod č. CS SVP 

OZ PN 222/2022/2 CZ 648/210/2022 

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov, k trasovaniu optickej sete podľa 

predložených podkladov z PD  (Ing. Horňáková, 12/2021) nemáme pripomienky, 

nakoľko nedôjde k dotyku s majetkom v správe SVP, š.p., OZ Piešťany a výstavba 

nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území.  

S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a jej realizáciou súhlasíme. 

Platnosť tohto stanoviska resp.vyjadrenia je maximálne 2 roky. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj, zo dňa 10.01.2022, pod č. TSK/2022/03488-4 

Uvedená pripravovaná stavba sa nedotýka vlastníckych a iných práv Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a nemáme k nej pripomienky. 
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Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 28.03.2022, pod č. OU-TN-OSZP3-

2022/013257-002 

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

prírody a vybraných zložiek  životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 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 § 61 zákona č. 364/2004 Z z. o vodách a o zmene 

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

platnom znení, po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov vydáva súhlas 

v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k stavbe „F2BTS-FO-0341BR, optická 

sieť, k.ú. Trenčín a Soblahov."  

Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok: 

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval 

generálny projektant ProfiNETWORK, s. r. 0., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín vo 

decembri 2021. 

2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s 

podmienkami uvedenými v tomto súhlase. 

3. Rešpektovať záväzné stanovisko správcu vodného toku Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie 1. Krasku č. 3/834, 921 80 

Piešťany, č.: CS SVP OZ PN 222/2022/2 z 10.01.2022: 

-výstavba nemá zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom 

území, nedôjde k dotyku s majetkom v správe SVP, š. p. OZ Piešťany 

4. Rešpektovať vyjadrenie správcu vodárenského zdroja: Trenčianskych vodárni a 

kanalizácií, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín č. VTIR-2022/99-2 z 23.12.2021: 

- Predmetná stavba sa nachádza v ochrannom pásme 2. stupňa vodných zdrojov 

Soblahov, v ktorom je na základe rozhodnutia o ochranných pásmach predmetných 

vodných zdrojov, možné povoliť výstavbu obytných budov a zariadení len pokiaľ 

tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a 

povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe 

uvedeného požadujeme: 

- stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a 

tým k znehodnoteniu vodného zdroja. 

- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. 

Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, 

pri ktorých sa nevyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám. 

- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a 

spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov 

Soblahov. 

- Predmetná stavba sa nachádza v ochrannom pásme 2. stupňa vodného zdroja 

„Trenčín-Sihot”' ktoré bolo vymedzene rozhodnutím vydaným Okresným národným 

výborom v Trenčíne pod č.j. PLVH 3412/1988-405 zo dňa 30.12.1988.  

- V území rozsahu ochranného pásma II, stupňa je na základe rozhodnutia možné 

povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu 

negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd 

a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť 

znečistenia podzemných a povrchových vôd. uvedeného požadujeme: 

- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality 

podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja. 
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- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. 

Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, 

pri ktorých sa nevyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám. 

- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a 

spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja 

Trenčín-Sihoť. 

5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní 

stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia 39 vodného zákona a vyhlášky 

číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s 

nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 

mimoriadneho zhoršenia vôd. 

6. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať 

nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a 

povrchových vôd. Únik ohlásiť prevádzkovateľovi vodárenských zdrojov. Pre 

výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania 

prípadného úniku ropných látok. 

7. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na 

zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s 

vodou. 

8. Výkopy v ochranných pásmach vodárenských zdrojov budovať tak, aby boli v čo 

najkratšom čase zahrnuté. 

Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak 

sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. 

Súhlas sa v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko 

v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 30.12.2021, pod č. OU-TN-

OSZP3-2021/038902-002 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia 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, § 108 písmeno m) zákona č, 79/2015 Z z. o 

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

len „zákon o odpadoch”) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písmeno b) bod 1 zákona 

o odpadoch k dokumentácii vyššie uvedenej stavby pre územné rozhodnutie. 

Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za nasledujúcich podmienok: 

1. Pôvodcom odpadu, ktorý vzniká pri stavebných a demolačných prácach, 

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

mieste pôsobenia je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v  konečnom štádiu 

vykonávajú. 

2. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a 

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

druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v  zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, 

ohlasovanie údajov z evidencie, atď.). 

3. Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach 

odpadov. 

4. Zodpovedná osoba za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, 

rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri 
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tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii 

alebo údržbe komunikácií.  

5. Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie 

výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy 

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

zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov 

a ktoré  nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia 

stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas 

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

6. Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný 

počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon 

nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom  stave na 

mieste, na ktorom bol vykopaný. 

7. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácií 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. 

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.  

 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, zo dňa 21.01.2022, pod č. OU-TN-

OSZP3-2022/004032-005 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán 

ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

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

znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č, 543/2002 Z. vydáva v 

zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. toto záväzné stanovisko. 

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

prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených 

podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade 

s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky: 

1. Pri realizácii stavby nedôjde k zásahu do stromovej a krovitej vegetácie. V prípade 

výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., 

vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. (súhlas na výrub 

drevín v intraviláne udeľuje príslušná obec, v extraviláne Okresný úrad Trenčín).  

2. Výkopové práce v blízkosti drevín budú vykonávané ručne, aby sa nepoškodil 

koreňový systém. V prípade stávajúcich drevín a ich ochrany je potrebné sa riadiť § 12 

vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Podrobnosti o 

ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín upravuje aj Slovenská technická norma STN 

83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.   

3. Po ukončení prác je potrebné uviesť terén do pôvodného stavu. Vrchná humusová 

vrstva pôdy z výkopu bude pri zasypávaní káblového vedenia uložená ako posledná. 
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4. Pri výkopových prácach je potrebné zabezpečiť opatrenia na zamedzenie úniku a 

šírenia inváznych nepôvodných druhov, napr. tým že nedôjde k zasýpavaniu trasy kábla 

dovezenou zeminou. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia 

rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. ako aj 

inváznych druhov rastlín kde podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a 

manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a 

rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín. 

5. Od ukončenia prác po dobu troch rokov zabezpečí investor realizáciu monitoringu 

výskytu inváznych druhov rastlín v línii zakabelizovania, výsledky monitoringu budú 

doručené na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie k 15. 

decembru kalendárneho roku. V prípade ich výskytu je povinný invázne druhy 

odstrániť v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie 

a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6. Povrch zásypu je potrebné utlačiť na úroveň terénu a dbať aby neostali na povrchu 

kamene. Povrch neosievať komerčnou trávnou zmesou, ideálne je nastlať seno z 

okolitých trávnych porastov alebo ponechať na samovoľné zarastanie. 

7. Zemné práce je potrebné vykonávať v bezdažďovom období, aby nedošlo k 

rozjazdeniu okolitých trávnych porastov. 

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. 

a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. 

Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán 

verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho 

obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.). 

 

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, zo dňa 27.12.2021, pod č. OU-TN-

OKR1-2021/000077-446  

V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 

1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 

technických podmienok  zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín, odbor 

krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii 

pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „F2BTS-FO-0341BR” z hľadiska civilnej 

ochrany. 

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí bez pripomienok.  

 

ORHaZZ v Trenčíne, zo dňa 03.01.2022, pod č. ORHZ-TN1-12-001/2022 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 

zákona č. 314/2001 Z z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 

a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie: „F2BTS-FO-0341BR, 

výstavba optickej siete v extraviláne mesta Trenčín, intraviláne a extraviláne obce 

Soblahov" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 07.02.2022, pod č. CD 

2073/2022 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s projektovou dokumentáciou a s 

vydaním územného  rozhodnutia „súhlasí” za predpokladu plnenia nasledovných 

podmienok pri realizácii stavby: 

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

stabilitu existujúcich podperných bodov vonkajšieho vedenia VN, a celistvosť 

uzemňovacích sústav. 

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

3. Pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme vonkajšieho vedenia VN, 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 doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať 

poučenie (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti týchto vedení a o 

možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v prípade ich porušenia. 

4. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 

projektant. 

Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia. 

 

TVK, a.s., Trenčín, zo dňa 18.08.2021, pod č. VTIR-2021-1958-2 

S umiestnením navrhovanej stavby súhlasíme za podmienok: 

1. Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany 

II.stupňa vodných zdrojov Soblahov, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným 

Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. F/2005/02567-003 zo dňa 

30.12.2005. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia 

možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu 

negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd 

a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného 

požadujeme: 

- stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a 

tým k znehodnoteniu vodného zdroja. 

- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. 

Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri 

ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám. 

- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a 

spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodných zdrojov 

Soblahov 

2. Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany 

II. stupňa vodného zdroja „Trenčín - Sihoť”, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím 

vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č.j. PLVH 3412/1988-405 zo 

dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe 

rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto 

nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a 

povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči 

možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného 

požadujeme:  

- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality 

podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja. 
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- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. 

Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri 

ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám. 

- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a 

spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja 

Trenčín - Sihoť. 

 

SPP, a.s., Bratislava, zo dňa 13.01.2022, podč. TD/NS/0034/2022/Ga 

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

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej 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 vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 

SPP-D www.spp-distribucia.sk  (časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

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

plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 

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

zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác 

upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu 

(SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom   a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení 

počas realizácie činností z dôvodu  potreby prevádzkovania plynárenských 

zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných 

prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 

zariadení, 

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

kontroly realizácie činností  v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 

m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTCC) plynovodu a 

stredotlakého (ďalej ako STV) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m 

od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") plynovodu, až po 

predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne 

ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za  

dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

technológie,  

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej 

ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník 

povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu 

nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť 

plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie 

priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu 

http://www.spp-distribucia.sk/
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trasy vítacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia. pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,   

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu NT L plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne 

ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, 

stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a 

vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných 

kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu 

je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník 

je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef 

Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly  stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,    

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje 

vydané povolenie prevádzkovateľa,    

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 

siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také 

terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho  doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v 

prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 

byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 III 727, nedodržanie tejto povinnosti 

môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,     

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

plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), 

ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia 

podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 

zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 

TPP 702 10,  

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských 

zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

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

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v 

zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01  

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

prevádzkovatelia distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, 

trvalé porasty a pod.,   
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- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 

prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských 

zariadení umiestňovať stavby,  

OSOBITNÉ PODMIENKY:  

- Zakazujeme – v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať činnosti technológiou 

pretlaku 

- Zakazujeme – v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať strojné kopanie 

- Pred uvedením do prevádzky požadujeme predložiť Geodetické zameranie 

novovybudovanej siete na kontrolu dodržania odstupových vzdialeností od 

našich PZ sietí a zariadení 

- Podmienkou pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania, 

musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-distribúcia a.s. o splnení vyššie 

uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-distribúcia vyžiadať 

pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania, 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu 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 13. 1. 2023, 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. 

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany, zo dňa 11.03.2022, pod č. BA-0879 2022  

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 

Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 

trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 

HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

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 krížení 

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 
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2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, 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 objednateľ 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 ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana 

proti mechanickému poškodeniu    

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

znemožňovali prístup k PTZ    

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

v ochrannom pásme    

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a 

poškodeniu nepovolanou osobou    

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

krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)   

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

mob. 0907 721 378    

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom 

na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez 

nášho vedomia),    

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 

nepoškodení trasy  

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. tohoto 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. 

V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické trasy a zariadenia spoločnosti 

ORANGE SLOVENSKO, a.s.. O vytýčenie požiadať správcu TKZ: Michlovský spol 

s.r.o., Piešťany.  

 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zo dňa 05.01.2022, pod č. KPUTN-2022/242-

2/676/NIP 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín") je podľa § 3 písm. c) a § 9 

ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov (ďalej „pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2  písm. d) pamiatkového zákona vydáva 

záväzné stanoviská. 
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KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podľa § 30 ods. 4 

pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „F2BTS-FO-

0341BR“ líniová stavba, k.ú. Trenčín, Soblahov a určuje tieto podmienky: 

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmneje s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu 

na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je 

k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie  

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

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

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

stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ 

Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez 

zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne 

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

obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a 

premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa 

prvej vety metódami archeologického výskumu, Ak archeologický nález vyzdvihne 

oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu 

predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom 

archeologickom náleze; 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. 

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených 

pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre 

územné a stavebné konanie stavby.  Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia 

iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, V súlade s § 44a pamiatkového 

zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po  uplynutí troch 

rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý 

je určené. 

 

Slovanet, a.s., Bratislava, zo dňa 21.03.2022, pod č. 8130 

Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo 

vlastníctve firmy Slovanet,a.s.  

Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.   

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, zo dňa 07.01.2021, pod č. 

31/2022 

S Vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza 

sieť UPC. Toto vyjadrenie platí jeden rok.  

 

OTNS, a.s., Bratislava, zo dňa 09.03.2022, pod č. 904/2022 

Spoločnosť OTNS, a.s.t Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete 

SWAN, a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti 

BENESTRA, s.r.o, ako aj spol. 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
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Profi-NETWORK Slovakia,a.s., Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre 

územné rozhodnutie ku stavbe „F2BTS-FO-0341BR” oznamuje, že v záujmovom 

území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci Profi-

NETWORK Slovakia,a. s. 

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok. 

 

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, zo dňa 31.12.2021  

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 

Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania. 

  

Energotel, a.s., Bratislava, zo dňa 22.03.2022, pod č. 620220660 

Vyjadrenie podľa: § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych 

predpisov.  

V záujmovom území sa  nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných  vedení 

v majetku spoločnosti Energotel, a.s 

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, 

v prípade, zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené 

parcelné číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.  

Žiadateľ môže vyjadrenie a poswkytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre 

ktorý mu boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej 

rozširovať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s. 

Ostatné podmienky ochrany podzemných telekomunikačných vedení v majetku 

spoločnosti Energotel, a.s., ďalej iba Vedenia) 

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je 

žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných 

telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v 

záujmovom území. 

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení 

v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej 

prostredníctvom portálu https://registracia-portal.energotel.sk/.  Ostatné podmienky pre 

vytýčenie sú uvedené na https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks. Kontakt 

na vytýčenie: Tomáš Braniša mobil 0911 775 064, email: vytycovanie@energotel.sk . 

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré 

je uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia. 

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v 

§ 66 a § 67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä: 

a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa  

STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu, 

b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na 

kontakt vytycovanie@energotel.sk  

c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 

vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm 

skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných 

prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a 

bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 

najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy  

vedení 

https://registracia-portal.energotel.sk/
https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks
mailto:vytycovanie@energotel.sk
mailto:vytycovanie@energotel.sk
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d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu,  

e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k Vedeniam, 

f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu 

a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú 

prevádzkyschopnosť, 

g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti 

Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní 

podmienok  vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení. 

h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a 

značenia (zákrytové dosky, fólia, markre). 

i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho 

vedomia). 

j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný 

súhlas 

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej  

dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu 

sídla spoločnosti Energotel a.s. 

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie 

vedení na tel. číslo +421 250 612 200. 
 

Slovak Telekom, a.s., zo dňa 08.03.2022, pod č. 6612207545 

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 DIGI SLOVAKIA, 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 (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. 

z.) a zároveň je  potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 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: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289 

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
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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 §23 zákona č. 452/2021 Z. 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. 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: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách 

ukladá 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. 

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 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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 vedenie  

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 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 uloženie 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. 
 

 

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, š.p. Pliešovce, zo dňa 10.01.2022, pod č. 05-

OLV/54/2022 

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik týmto vyjadrujú kladné stanovisko k návrhu 

projektovej dokumentácie ku stavbe ”F2BTS-FO-0341BR” pre územné rozhodnutie. 

Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť na záväzné stanovisko orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa 

podľa § 10 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ďalšie 
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povolenia a rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v súvislosti s 

realizáciou predmetnej stavby. 
 

 

IV.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné, 

ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom 

pred uplynutím lehoty. 

 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa 

a ostatných účastníkov konania ( § 40 ods. 4 stavebného zákona ). 

 

Odôvodnenie: 
     
          Navrhovateľ  Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 

35697270, splnomocnenec: Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, 

IČO 36299448  v zastúpení: Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/17, 01841 Dubnica 

nad Váhom podal dňa 11.03.2022 návrh na vydanie rozhodnutia  o umiestnení  stavby: 

,, F2BTS-FO-0341BR“ – telekomunikačná líniová stavba, umiestnenej na pozemkoch  

 

v katastrálnom území Trenčín, mesto Trenčín: 

parcela registra „C“, parc.č. 3311/2. 

 

v katastrálnom území Soblahov, obec Soblahov: 

parcely registra „C“ parc.č. 5035/1; 5036; 5098; 5099; 5101; 845/1; 845/3, 851/2; 

851/5; 4479/2; 4209/1 („E-KN“ parc.č. 4212; 4216; 4217; 4218; 4219; 4221; 4222;  

4203; 4204; 4210; 4209; 4201; 4224; 4205; 4206; 4207; 4199/1; 4200; 4202); 4537 

(„KN-E“ parc.č. 5006; 5007; 5008; 5009; 5010; 5011; 4482); 4231/3 („KN-E“ parc.č. 

4255; 4252; 4253; 4251; 4249/1; 4256; 4257; 4258; 4248/1; 4248/2; 4249/2; 4250); 

4231/2 („KN-E“ parc.č. 4247); 5015 („KN-E“ parc.č. 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 

5024; 5025; 5026; 5027; 5032; 5028; 5015; 5016; 5017; 5018); 5094 („KN-E“ parc.č. 

5094); 4275 („KN-E“ parc.č. 4275/6), podľa zakreslenia na výkrese č. K.1 –  F2BTS-

FO-0341BR,  vyhotovenom Ing. Helenou Horňákovou, reg.č. 0756*4*2-3 na podklade 

katastrálnej mapy, v mierke 1: 1000, ktorý podľa §39a ods. 1 stavebného zákona tvorí 

prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia. 

 

Stavebný úrad oznámil dňa 06.04.2022 v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona 

začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom 

konania a súčasne nariadil ústne pojednávanie na deň 10.05.2022. Podľa § 36 ods. 4 

stavebného zákona oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou. V 

oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť  

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v 

rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 

ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasia. Účastníci konania mali právo nahliadnuť pred ústnym pojednávaním do 

podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade. 
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Navrhovateľ je oprávnený realizovať stavbu vo verejnom záujme, ako podnik, 

ktorý poskytuje verejnú sieť je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu 

oprávnený využívať cudzie nehnuteľnosti za dodržania podmienok podľa § 66 zákona 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.  

 

 Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného 

zákona a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov nie 

sú záporné a ani protichodné a sú skoordinované a zahrnuté do podmienok pre 

umiestnenie stavby tohto rozhodnutia. 

 

Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Trenčín schváleným MsZ 

v Trenčíne uznesením č. 683 zo dňa 12. 12. 2012 v znení Zmien a doplnkov č. 2, 

schválených uzn. MsZ č. 338 zo dňa 16. 12. 2015, Zmien a doplnkov č. 1, schválených 

uznesením MsZ č. 427 zo dňa 17. 2. 2016, Zmien a doplnkov č. 3, schválených 

uznesením MsZ č. 1537 zo dňa 26. 9. 2018, Zmien a doplnkov č. 5, schválených 

uznesením MsZ č. 328 zo dňa 25. 9. 2019, Zmien a doplnkov č. 6, schválených 

uznesením MsZ č. 575 zo dňa 27. 5. 2020 a Zmien a doplnkov č. 4, schválených 

uznesením MsZ č. 846 zo dňa 7. 4. 2021 – je zaradená medzi verejnoprospešné stavby 

energetiky a spojov (stavby a zariadenia elektronických komunikácií – kód TK). 

 

 Stavebný úrad nezistil, že by umiestnenie stavby bolo v rozpore s verejnými 

záujmami. Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a 

určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s 

cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých 

stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie 

vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Stanoviská a vyjadrenia 

dotknutých orgánov sú zapracované v časti III. tohto rozhodnutia. Ich stanoviská nie sú 

záporné a ani protichodné.  

 

 Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných 

organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. umiestnení 

stavby tak, ako je uvedené vo výroku. 

V konaní neboli vznesené námietky. 

 

Bolo doložené:  

- projektová dokumentácia stavby 2x, 

- určenie stavebného úradu Okresným úradom Trenčín, Odborom výstavby a bytovej 

politiky č. OU-TN-OVBP2-2021/038070-002 zo dňa 23.12.2021  

- doklad o zaplatení správneho poplatku, 

- dohoda o plnomocenstve, 

- súhlas vlastníka pozemku Mesto Trenčín, obec Soblahov 

- potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 

- Vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií a záväzné 

stanovisko mesta Trenčín č. USaŽP 2022/38042/94862/Ba. 

 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 

v sume: 100,- € slovom: jednosto eur, zaplatený dňa 11.03.2022  v pokladni mesta 

Trenčín.   

 

 



     

 

     Strana 28 z 29 Rozhodnutia ÚSaŽP/2022/35089/86909/21/HoZu, DUD 

28 

 

 

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 doručenia rozhodnutia na 

mesto Trenčín, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín.  Včas podané odvolanie má 

odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých 

riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku. 

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Richard Rybníček  

                     primátor mesta Trenčín  

 

 

 

 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov z dôvodu líniovej stavby. Rozhodnutie musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu Trenčín, Obecného úradu Soblahov 

a súčasne na ich webových stránkach. 

 

VYVESENÉ DŇA: 

ZVESENÉ DŇA: 

POTVRDENÉ DŇA: 

PRIPOMIENKY: boli - neboli                                       ______________________________         

                                                       Mestský úrad v Trenčíne   

 

 

 

_____________________________         

                                                       Obecný úrad v Soblahove   

 

 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - navrhovateľ  

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

3. Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/17, 01841 Dubnica nad Váhom - 

splnomocnenec 

Doručí sa verejnou vyhláškou – líniová stavba:  

1. Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín 

2. Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov 

3. Verejná vyhláška líniová stavba (právnickým a fyzickým osobám, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným 

pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť stavbou priamo dotknuté ) 
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Na vedomie: 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Na priekope 170/4, 010 01 Žilina 

5. Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 

911 01 Trenčín 

6. Mestský úrad v Trenčíne – útvar územného plánovania 

7. Mestský úrad v Trenčíne – útvar majetku mesta 

8. Mestský úrad v Trenčín  -  útvar ekonomický 

9. Mestský úrad v Trenčíne – útvar mobility 

10. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 

11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpady, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

13. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán ochrany prírody 

a krajiny, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

14. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – pozemkový a lesný 

odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

15. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

16. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

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

18. TVK, a.s. Kožušnícka č. 4,  911 05  Trenčín 

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

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

21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 

22. UPC BROADBAND Slovakia, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

23. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

24. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Nábrežie Ivana Krasku č. 

3/834, 921 80 Piešťany 

25. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Generálne riaditeľstvo, Lesnícka 23, 962 63 

Pliešovce 

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

27. Mesto Trenčín – verejná vyhláška na vyvesenie 


