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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

    

 

S T A V E B N É     P O V O L E N I E 

 

 

Obec Kšinná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný 

zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 

Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 

doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 

zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti zo dňa 18.07.2019 o stavebné povolenie 

líniovej stavby PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ pre stavebné objekty 

„SO 01 – VN vedenie“, „SO 02 – NN vedenie“, „SO 03 – Trafostanica, technologická 

časť“, s návrhom umiestnenia na pozemkoch parc.č. C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 

(E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), 

C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), 

C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-

KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), 
v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná, stavebníka 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Ing. 

Gabriel Mészáros, Bevatron s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky na základe 

poverenia na zastupovanie zo dňa 02.01.2018 prerokovala žiadosť stavebníka v stavebnom 

konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania (podľa 

rozdeľovníka) a po preskúmaní podľa § 62 - 70 stavebného zákona 

 

 

r o z h o d l a   takto: 

 

 

Podľa §-ov 39a ods. 4 a 66 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v spojení s §-

mi 4 a 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, sa: 

 

stavebníkovi: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava 

p o v o ľ u j e  

 

uskutočniť objekty:  SO 01 – VN vedenie 

                                               SO 02 – NN vedenie 

                                               SO 03 – Trafostanica, technologická časť 
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ako súčasť stavby :              „PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“  

                  /ďalej len „ stavba“/, 

druh a účel stavby:  inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. i) – miestne rozvody                              

                                                elektriny a transformačné stanice 

na pozemkoch parciel: C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 

594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 

558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 

437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 

434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 

518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-

KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2) 

v k. ú.:  Závada pod Čiernym vrchom 

v obci:  Kšinná 

podľa PD vypracovanej:  Ing. Jozefom Otrasom, jún/2019 

 

 

I. Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa v súlade s § 39a ods. 2 a § 66 ods. 3 a 4 

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

ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky: 
 

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 

(E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 

559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 

434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 

691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 

98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, 

v obci Kšinná, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je overený 

stavebným úradom v konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie. 

 

1. Stavba obsahuje :  
Účelom stavby je ochrana vtáctva  zakábelizovaním VN aj NN elektrických sietí  a 

tiež zabezpečenie   plynulej dodávky elektrickej energie  preložením VNV-VN   

vzdušného vedenia a NNV-NN vzdušného vedenia do zeme a tiež prepojením   sietí 

NN a VN na jestvujúcu trafostanicu. Na jestvujúcej  trafostanici sa zmení spôsob 

napojenia na VN zemný kábel, ktorý bude spĺňať všetky kritéria ekológie a ochrany 

prírody. Nové vedenia budú  vyhovovať požiadavkám na odoberaný výkon ako aj 

požiadavkám na bezpečnosť a ochranu pred úrazom. Nová trafostanica bude schopná 

kapacitne zabezpečiť dodávku elektrickej energie v požadovaných množstvách a v 

kvalite.  

 

Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje dodávku 

elektrickej energie v požadovaných množstvách a kvalite. Spracované technické 

riešenie  je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska predpokladaných 

prevádzkových požiadaviek a spĺňalo všetky príslušné STN, ako aj IEC normy platné 

pre SR, ako aj vnútropodnikové smernice a predpisy. Rovnakým spôsobom sú riešené 

i predpokladané nároky na údržbu a prevádzku. 
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VN  zemné vedenie  

Nové zemné VNK preložené vedenie zo vzduchu do zemného káblu bude typu  

NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm2.   

Zmeny budú urobené na linke č. 260. 

P.b. č. 303/01 - odbočenia k TS 0043-303 a k TS 0043-303 bude nahradený novým 

p.b. s dvoma úsekovými odpínačmi, pre TS 0043-303   typ OTEK 25/400 PPN - 

400A-V-KO, ktorý bude umiestnený pod vedením a z druhej strany p.b. bude pre TS 

0043-302 odpínač OTE 32-400 -20A-V-KO. Z pb.č. 303/01 , zo  zvislého ÚO bude 

vyhotovená cez koncovky na kábli typu POLT 24C/XO nová vonkajšia podzemná 

káblová prípojka k TS 0043-302 káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95mm2,  

a zo  zvislého ÚO bude vyhotovená na tom istom Pb. cez koncovky na kábli typu 

POLT 24C/XO nová vonkajšia podzemná káblová prípojka smerom k TS 0043-303 

káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95mm2. Od jestvujúcej TS sa VN vzdušné vedenie 

prekladá do vedení VNK typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm2 a NNK typu NAYY-J 

4x240. 

Káble VN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach. 

 Kábel bude vedený v chráničke popod jarok až k VN poistkovým spodkom TS, na 

ktoré bude napojený koncovkami. Touto istou trasou v jednej ryhe, pretlaku bude 

uložený spomínaný NN vývod káblom typu NAYY-J 4x240mm2 z vývodu číslo 1 

NNRZ    , ktorý bude pokračovať spolu s VNK 3x NA2XS2Y 1x95mm2 smerom k TS 

0043-303 až po skriňu NN SR6 3. Na   p.b.303/01  303/26  bude vyhotovené nové 

uzemnenie, obmedzovače prepätia.  

HDPE Ø40mm bude umiestnená v jednom pretlaku s VNK tam, kde budú realizované 

pretlaky a riadené pretlaky. 

Káble budú uložené v bežnej trase v zeleni uložené ryhe 50x135 cm voľne, v 

križovaní s inžinierskymi sieťami, miestnymi komunikáciami a prístupovými 

komunikáciami v ochrannej rúrke. Skutočné vzdialenosti, ako aj hĺbka uloženia v 

mieste križovania sa upraví podľa skutočnej hĺbky križovaných inžinierskych sietí v 

súlade s STN 73 6005. Vo všetkých prípadoch bude rúrka v mieste križovania 

miestnej komunikácie,  presahovať okraje komunikácie min.1m na každú stranu. 

Rúrka v križovaní MK a potokov bude uložená pretláčaním alebo mikrotunelovaním.  

Počas zemných prác sa prizvú zodpovední pracovníci dotknutých organizácií za 

účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnaženia. Trasu 

kábla ako aj križovania a súbehy  VN káblových vedení vytýči  Západoslovenská 

distribučná a.s. ešte raz pred začatím prác. Tak isto budú dodržané podmienky 

ostatných dotknutých organizácií . 

Rozkopaný terén so zeleňou sa zhutní, zarovnaná a oseje trávou. 

 

VN  vzdušné vedenie 

Po vybudovaní   VNK káblového vedenia   prebehne demontáž vzdušných vedení.    

Demontuje sa vzdušné vedenie VN od pb.č. 303/1 po 303/26 a od 303/01 po PB.č. 

303/26 smerom k č. TS 0043-302 -lanovka .  Ú.O. z pb.č. 303/02 sa odvezie na RSS 

sever ZSDIS as. a použije sa ako rezervný spínač  na inom mieste. 

P.b. č. 303/01 - odbočenia k TS 0043-303 a k TS 0043-303 bude nahradený novým 

p.b. s dvoma úsekovými odpínačmi, pre TS 0043-303   typ OTEK 25/400 PPN - 

400A-V-KO, ktorý bude umiestnený pod vedením a z druhej strany p.b. bude pre TS 

0043-302 odpínač OTE 32-400 -20A-V-KO. Tiež sa vymení pb.č. 303/26, kde bude 
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ukončené vzdušné vedenie od lanovky. Na ďalšie pb. smerom k TS č. 0043-303 sa 

umiestnia zábrany pre sadanie vtákov. 

VN   vzdušné vedenie je v námrazovej oblasti N1 a N2. 

Poznámka: Posledné polia pred TS 0043-303  sa neriešia zakábelizovaním a sú  

ponechané ako nadzemné vedenia z dôvodu, že vlastník lyžiarskeho areálu uvažuje o 

jeho rekonštrukcii, výstavbe parkoviska, dokonca aj presune TS,  tiež s kabelizáciou 

zvyšného úseku. 

 

NN zemné vedenie 

Vybuduje sa nový hlavný NN zemný káblový rozvod  z trafostanice TS č.0043-002 

káblami s vhodnou izoláciou - typu NAYY-J ako náhrada za demontovanú NN 

vzdušnú sieť. Nepríde k zvyšovaniu výkonu ani k zmene počtu napojených 

odberateľov. 

Od jestvujúcej TS sa VN vzdušné vedenie prekladá do vedení VNK typu NA2XS2Y 

3x1x95 RM/16 mm2 a NNK typu NAYY-J 4x240. 

Kábel NNK typu NAYY-J 4x240 bude uložený v   pretlaku v chráničke HDPE DN200 

v súbehu  s vedením VN popod jarok (potok) -v súbehu s VN zemným vedením -až k 

NN poistkovým spodkom v NN rozvádzači TS 0043-002 číslo vývodu 1 NNRZ. Tento   

NN vývod bude vyhotovený  káblom typu NAYY-J 4x240mm2.  NN kábel bude 

zaústený do NN skrine SR 6 1, z ktorej bude vedený NNK NAYY-J 4x95mm2 do SR 

5 2 z ktorej sú vedené dve prípojky k novým RE č.d. 112VE a z RE č.d.112. Z tejto 

skrine v hlavnom vedení SR 6 1  bude NNK pokračovať v jednom výkope s  VNK až 

po druhú SR 6 3, z ktorej sa napojí existujúca podzemná káblová prípojka smerom k 

jestvujúcim chatkám spojkou s1.nn typu SVCZ 16/50. Tu sa RE nebudú vykladať do 

ohrád.  Obe skrine SR6 1 a SR6 3 budú zapustené viac do svahu, aby sa predišlo ich 

poškodeniu v prípade odhŕňania snehu, poľadovici a pod..  

Káble NN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach. 

Ďalšie úpravy NNK vedení:  

Káble budú uložené v bežnej trase v ryhe  35X80 cm voľne ,  v križovaní s 

inžinierskymi sieťami a komunikáciami v ochrannej rúrke. Hĺbka uloženia NN kábla 

sa v mieste križovania cudzích inžinierskych sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, 

aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050. Inžinierske siete budú 

zakreslené orientačne. Skutočné vzdialenosti, ako aj hĺbka uloženia v mieste 

križovania sa upraví podľa skutočnej hĺbky križovaných inžinierskych sietí v súlade s 

STN 73 6005. Vo všetkých prípadoch bude rúrka v mieste križovania miestnej 

komunikácie  presahovať okraje komunikácie min.1m na každú stranu a bude uložená 

pretláčaním alebo mikrotunelovaním-riadeným pretlakom. 

Počas zemných prác sa prizvú zodpovední pracovníci dotknutých organizácií za 

účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnaženia. Trasu 

kábla ako aj križovania a súbehy  NNK káblových vedení vytýči  Západoslovenská 

distribučná a.s. pred začatím prác. Tak isto budú dodržané podmienky ostatných 

dotknutých organizácií . 

Rozkopaný terén so zeleňou sa zhutní, zarovnaná a oseje trávou. 

Káble sa na stĺpe aspoň do výšky min.2.5m zatiahnu do chráničky. Vývody budú  v TS 

istené poistkami.  

 Pri prácach na novom káblovom rozvode , kde dôjde k rozkopaniu terénu sa 

rozkopaný terén zhutní, zarovnaná a oseje trávou  alebo upraví do pôvodného stavu.  

 

NN   vzdušné vedenie 

Hlavné NNV vzdušné vedenie : 
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Po vybudovaní   zemných káblov   ako preložky, čiže náhrady za vzdušné vedenia sa 

následnej jestvujúce vzdušné vedenia od pb.č. 110 po TS č.0043-002, od pb.č. 115 po  

po TS č.0043-002    zdemontujú. 

Trafostanica, technologická časť  

Jestvujúca stožiarová trafostanica je typu PTS2 do výkonu 400kVA pre 22/04kV. Táto 

trafostanica je zrekonštruovaná. Doplní sa na konštrukciu upevňovací materiál pre 

VNK vedenie a tiež oceľová pozinkovaná rúrka priemeru 125/4, ktorá pôjde do výšky 

5m, ktorá bude zvrchu zablendovaná voči úniku vody napr. Wakaflexom, osadia sa 

koncovky, ktoré sa natočia na jestvujúcu konzolu so z vodičmi prepätia a poistkami 

VN. Na strane NN sa jestvujúce vývody NN zdemontujú vrátane rúrok, skriňa sa 

zablenduje a urobí sa prípoj zo spodnej strany skrine NN pre jeden NN kábel , ktorý 

bude zatiahnutý do oceľovej pozinkovanej chráničky pod rozvádzačom NN priemeru 

86/4mm.  

Zemnič a zemniaci rozvod: 

Jestvuje spoločné uzemnenie pre zariadenie VN a NN pre sieť TN-C. Výpočet a 

prevádzka uzemnenia TS  nie je predmetom tejto PD.  Uzemnenie musí vyhovovať  

STN 33 2000-4-41 a súvisiacim normám. 

 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v 

stavebnom konaní vypracovanej projektantom : Ing. Georgínou Cigáňovou aut. osv. 

č.: 4476*A*2-3, prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

4. Toto rozhodnutie nie je povolením na zvláštne užívanie komunikácie a tiež dopravného 

značenia so zvláštnym užívaním spojené. 

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné všeobecné technické 

požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - § 52 stavebného zákona, 

príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy (najmä hygienické, 

protipožiarne a bezpečnostné) a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z..  

6. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisteniu komunikácii, 

v prípade potreby je bezpodmienečne nutné zabezpečiť ich okamžité čistenie.   

7. Stavebník dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a podmienky správcov 

inžinierskych sietí v bode II: 

 

II. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí: 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD 4027/2019 zo 

dňa 30.01.2019 

Súhlasné stanovisko. 

Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie. 

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce 

energetické zariadenia a ich ochranné pásma. 

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, štátna správa odpadového hospodárstva č. OÚ-BN-OSZP-

2018/002669-002 zo dňa 28.03.2018 

- So stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona 

o odpadoch. 



6/18 

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, odbor ochrany prírody a krajiny č. OU-BN-OSZP-2018/001710-

004 zo dňa 21.03.2018 

Predmetom projektu je preloženie VN vzdušného vedenia a NN vzdušného vedenia do zeme a 

prepojenie sietí NN a VN na jestvujúcu trafostanicu. Účelom je zabezpečenie plynulej 

dodávky elektrickej energie a ochrana vtáctva zakabelizovaním elektrickej siete. 

Rekonštruovaná trafostanica, NN vedenie a VN vedenie sú umiestnené v intraviláne a 

extraviláne obce Kšinná - Závada pod Čiernym vrchom. Stavenisko sa nachádza vedľa 

asfaltovej komunikácie z obce k lyžiarskemu stredisku v k. ú. Závada pod Čiernym vrchom. 

V trase príde aj ku križovaniu odvádzacích vodných priehlbín a potokov a k využitiu 

poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Predpokladá sa výrub stromov a 

kríkového porastu v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Dotknuté územie sa nachádza tiež v 

lesných porastoch Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy a prechádza vonkajším 

okrajom hranice územia európskeho významu SKUEV0275 Kňaží stôl. Chránené vtáčie 

územie Strážovské vrchy bolo vyhlásené za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 

druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov. Navrhovaná činnosť nie 

je v rozpore s vyhláškou MŽP č. 434/2009 Z. z,, ktorou bola zabezpečená legislatívna ochrana 

CHVÚ Strážovské vrchy. Podľa zákona platí v území navrhovanej stavby prvý stupeň 

ochrany, v ktorom sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody. Zmena vzdušného 

elektrického vedenia káblom uloženým v zemi je z hľadiska záujmov ochrany prírody 

výhodnejším riešením. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné 

prostredie určuje nasledovné podmienky: 

 

1/ Nevyhnutný výrub stromov v území CHVÚ Strážovské vrchy, (lesný porast) je možné 

vykonať len mimo obdobia hniezdenia vtáctva, ktoré trvá približne od 1. marca do konca 

augusta. 

Pri výrube drevín rastúcich mimo les postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona 

o ochrane 

prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín sa vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa nad 40 

cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území 

obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2. 

2 /  Pri realizovaní výkopových prác a demontáži starého vedenia postupovať takým 

spôsobom, aby nedošlo k žiadnemu zásahu do lesného porastu, ktorý je súčasťou územia 

európskeho významu SKÚEV0275 Kňaží stôl, kde podľa zákona platí 2. stupeň územnej 

ochrany (Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam 

území európskeho významu). Hranica tohto územia je totožná s hranicou lesa napravo od 

asfaltovej cesty v smere k lyžiarskemu stredisku. 

3/ Používať mechanizmy v dobrom technickom stave, zabezpečené proti úniku pohonných 

hmôt a technických kvapalín do prostredia. 

4 /  Pri výkopových prácach dbať na to, aby sa nepoškodzovali korene stromov. Výkopovú 

zeminu využiť na spätnú povrchovú úpravu výkopov a terén uviesť do pôvodného stavu. 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany prírody súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu 

„PE Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom. VNK, NN“ s tým, že budú rešpektované vyššie 

uvedené podmienky. 
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Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, štátna vodná správa č. OU-BN-OSZP-2019/001759002 zo dňa 

20.02.2019 

Vydáva súhlas v zmysle § 27 ods. 1, písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v platnom znení, na realizáciu stavby „PE-Kšinná, Závada p. 

Čiernym vrchom, VNK, NN)m podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Georgínou 

Cigáňovou autorizovaným stavebným inžinierom. 

Súhlas sa viaže na splnenie nasledovnej podmienky: 

Stavebník bude rešpektovať požiadavky správcu povodia, uvedené v stanovisku č. CS SVP 

OZ PN 2943/2018/02 zo dňa 14.03.2018: 

- pri križovaní vodných tokov požadujeme vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku 

a v celej šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka 

krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť min. 1,5 m. Štartovaciu 

a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného toku, 

- pri súbehu navrhovanej trasy s vodnými tokmi požadujeme vedenie uložiť za ochranné 

pásmo vodného toku, 

- začiatok prác v blízkosti vodných tokov oznámiť Správe povodia hornej Nitry 

v Topoľčanoch (p. Tomáš 0914398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi, 

- pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy ( pri križovaní toku) a pri súbehu s vodnými 

tokmi žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnému prevzatiu vzdialenosti a hĺbky 

uloženia potrubia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol 

v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za 

nesplnenie podmienok správcu. 

- NN zemné vedenie, ktoré križuje vodné toky je potrebné na oboch stranách označiť 

viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. 

- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. 

ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a.s) vedenie preloží na 

vlastné náklady. 

- Pri demontáži NN vzdušného vedenia požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodných 

tokov a ukladať stavebný a iný materiál mimo ochranného pásma, 

- Narušený terén v okolí vodného toku je potrebné po ukončení prác zarovnať a zhutniť 

a dopestovať trávny kryt. 

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i 

vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona. 

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01  Bánovce nad Bebravou, 

odbor krízového riadenia č. OU-BN-OKR-2018/000449-36 zo dňa 21.02.2018 

Súhlasné stanovisko. 

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ: Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2018/001786-002 zo dňa 28.02.2018 

OÚ-BN-PLO nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na 

stavbu „PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ na predmetných pozemkoch 

podľa projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok : 

- V prípade trvalého resp. dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy, požiada investor 

stavby po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia OU-BN-PLO o trvalé (príp. 

dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 zákona o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárska pôdy musí byť pred vydaním stavebného 

povolenia odňatá právoplatným rozhodnutím resp. stanoviskom. 
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- Ak stavba vyžadujúca trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy nebude realizovaná na celej 

výmere jednotlivých pozemkov, investor zabezpečí odčlenenie stavebnej plochy 

geometrickým plánom. 

- Ochranu poľnohospodárskej pôdy vykoná investor za nasledovných podmienok : 

- Poľnohospodársku pôdu použiť na nepoľnohospodársky účel len v rozsahu uvedenom 

v územnom rozhodnutí a súčasne zabezpečiť aby pri použití tejto pôdy nedošlo 

k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch a porastoch. 

- Vyznačiť hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti 

neboli hranice záberu porušované a svojvoľne posunuté do okolitých pozemkov 

- Vykonať skrývku humusového horizontu odňatej poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť 

jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu 

a túto použiť na zúrodnenie predovšetkým pozemkov, ktoré sú určené na 

poľnohospodárske využitie. 

OÚ-BN-PLO. ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 

písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o 

lesoch) v súlade s § 6 ods. 3 zákona o lesoch, súhlasí s predloženou projektovou 

dokumentáciou stavby „PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ za 

dodržania nasledovných podmienok: 

1. Žiadosť o vyňatie z plnenia funkcií lesov (trvalé alebo dočasné vyňatie) musí spĺňať 

náležitosti podľa § § 7 - 9  zákona o lesoch a podľa § 7 Vyhlášky MP SR č. 12/2009 Z. 

z. o ochrane LP pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia 

funkcií lesov. 

2. Lesné pozemky v susedstve dotknutých lesných pozemkov sa technicky zabezpečia tak, 

aby nedošlo k narušeniu stability pôdy ako i porastov na nich. 

3. Podľa § 33 odsek 1 zákona o lesoch je vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby a 

zariadenia povinný na pozemkoch dotknutých výstavbou vykonať opatrenia, ktorými 

zabezpečí nehnuteľnosť, stavbu a zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť 

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

a spôsob týchto opatrení určí príslušný stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej 

správy lesného hospodárstva. Vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný 

umožniť vykonanie týchto opatrení. 

4. Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na LP je potrebný súhlas 

vlastníka LP alebo správcu LP. 

5. V prípade, že sa nezmení umiestnenie stavby, platí toto záväzné stanovisko aj pre účely 

stavebného konania. 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ: Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2019/004610-3 zo dňa 11.06.2019 s nadobudnutím 

právoplatnosti 31.07.2019 

Podľa § 5 odsek 1, §7 odsek 1, písm. b) a §8 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení 

neskorších predpisov dočasne na dobu jedného roku vyníma z plnenia funkcií lesov lesné 

pozemky v k.ú. Závada pod Čiernym vrchom dotknuté pozemky v zmysle uvedeného 

rozhodnutia, 

Práca za účelom umiestnenia distribučných káblových rozvodov ZSD „PE_Kšinná, Závada 

pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ musia byť vykonané mimo obdobia intenzívnych prác 
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v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného 

zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, 

Na Vŕštek 1047/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN 1—001/2018 zo dňa 

22.02.2018 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou k 

projektovej dokumentácii stavby „PE_Kšinná, Závada p. Čiernym vrchom, VNK, NN“ sa 

nebude vyjadrovať, nakoľko v zmysle § 1 ods. (2) písm. f) bod 9. vyhlášky MV SR č. 

94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb, sa na takýto druh stavieb uvedená vyhláška nevzťahuje a nie je 

potrebné ju z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti posudzovať. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  

Trenčín č. B/2018/01284-002/H6 zo dňa 29.03.2018 

Súhlasné stanovisko. 

 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/NS/0138/Kr zo dňa 

15.08.2019 

Súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, 

že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

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

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

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

ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

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

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

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, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e .  

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava č. 6611920133 zo dňa 18.07.2019 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia, sro Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 

nasledovné : 
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1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník 

nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a DIGI Slovakia, sro alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,a.s.a DIGI Slovakia s.r.o. na 

stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 38 5325504. 

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

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom,a.s. je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5.  Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6.  Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom,a.s a DIGI Slovakia s.r.o. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08  Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., 

Letná796/9, 921 01  Piešťany) č. BA-02248/2019 zo dňa 22.07.2019 

Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko Metodova 8, 

821 08  Bratislava. 

 

Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava pod č.: 57400/2018/79 zo dňa 19.02.2018 

Nedochádza k stretu záujmov medzi horeuvedenou akciou a našimi produktovými vedeniami. 

 

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

ASM-50-4125/2018 zo dňa 20.02.2018 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore 

stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných 

parametroch stavby ( situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 92180 

Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 2943/2018/02 CZ 9046/210/2018 zo dňa 14.03.2018 

Z hľadiska správcu povodia dávame k predloženej dokumentácii nasledovné vyjadrenie : 

- ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 

4 m od brehových čiar, 

- pri križovaní vodných tokov požadujeme vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku 

a v celej šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma do chráničky, pričom hĺbka 

krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť min. 1,5 m. Štartovaciu 

a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného toku, 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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- pri súbehu navrhovanej trasy s vodnými tokmi požadujeme vedenie uložiť za ochranné 

pásmo vodného toku, 

- začiatok prác v blízkosti vodných tokov oznámiť Správe povodia hornej Nitry 

v Topoľčanoch (p. Tomáš 0914398243) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi, 

- pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy ( pri križovaní toku) a pri súbehu s vodnými 

tokmi žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnému prevzatiu vzdialenosti a hĺbky 

uloženia potrubia, resp. chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol 

v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za 

nesplnenie podmienok správcu. 

- NN zemné vedenie, ktoré križuje vodné toky je potrebné na oboch stranách označiť 

viditeľnými stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. 

- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. 

ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a.s) vedenie preloží na 

vlastné náklady. 

- Pri demontáži NN vzdušného vedenia požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodných 

tokov a ukladať stavebný a iný materiál mimo ochranného pásma, 

- Narušený terén v okolí vodného toku je potrebné po ukončení prác zarovnať a zhutniť 

a dopestovať trávny kryt. 

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i 

vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona. 

 

Lesy SR, š.p. OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín pod č. 19488/2018-104 zo dňa 

26.04.2018 

Lesy SR š.p., Odštepný závod Trenčín ako správca lesných a ostatných pozemkov vo 

vlastníctve SR a obhospodarovateľ lesných pozemkov na základe preskúmania Vašej žiadosti 

(stavba PE Kšinná,Závada p.Čiernym vrchom,VNK,NN) oznamuje, že lesné pozemky parcela 

KNC č. 528/1 a 550 v k.ú. Závada pod Čiernym vrchom, na ktorých sa nachádza elektrovod s 

označením E3 podľa platného programu starostlivosti o les pre LHC Kšinná sú vo vlastníctve 

a obhospodarovaní Urbárskej spoločnosti Závada pod Čiernym Vrchom. 

 

Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo, 956 43 

Závada pod Čiernym vrchom zo dňa 22.06.2018 

Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, VNK , NN oznamuje, že ako správca 

vodného toku súhlasí s navrhovaným riešením podtlaku miestneho vodného toku. 

Rekonštruovaná trafostanica, NN vedenie a VN vedenie bude umiestnene v intraviláne a 

extraviláne obce Kšinná-Závada pod Čiernym vrchom prevažne v zeleni, budú križovať' 

komunikácie a iné inžinierske siete. Rekonštrukciou vedenia dôjde aj ku križovaniu vodných 

tokov a odvodňovacích kanálov. Križovanie bude realizovane riadeným pretláčaním 1,5 m 

pod dnom vodných tokov a bude uložene do chráničiek. Štartovacie jamy budú vo veľkosti 

3x0,8x1,2m a cieľové jamy budú vo veľkosti 2x0,8x1,2 m. Podľa predloženej situácie bude 

navrhovaná trasa 5x križovať bezmenný prítok. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 

Topoľčany č. 19150/2018/197 zo dňa 07.03.2018 

- S realizáciou hore uvedenej stavby v kat. území Závada pod Čiernym vrchom  súhlasíme 

bez zásadných  pripomienok. 

- V záujmovom území sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín č. KPUTN-

2018/4764-2/14755 zo dňa 23.02.2018 
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1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k 

tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

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. 

 

Obec Kšinná, 956 41 Kšinná 102 pod č. 77 zo dňa 01.08.2018 

Súhlasné stanovisko. 

 

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 905/4/2019 zo dňa 

26.02.2019 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení neboli zistené nedostatky. 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení-elektrickom 

zariadení – A/c vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 

písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou 

osobou, technickou inšpekciou a.s. 

 

8.   Stavebník je podľa § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z.  povinný viesť stavebný denník.  

9. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných 

údajov o stavbe a účastníkoch konania.   

10. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 

stavieb a aby vykonávaním  nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

11. Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v 

znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z.z. v prípade zistenia, resp. narušenia 

archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín, prac. PD. Nález sa musí ponechať 
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bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom je 

nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 

zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom 

nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

12. Stavba bude dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenej lehote ukončiť stavbu, je 

povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie stavby. Stavebník 

si povolenie zmeny lehoty vyžiada v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím 

lehoty určenej na dokončenie stavby. 

13. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. 

Stavebník je povinný oznámiť meno dodávateľa  a kontaktné údaje na stavbyvedúceho v 

lehote 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania. 

14. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby 

právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa § 75a ods. 1 a ods. 2 

stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou pri 

stavebnom povolení, zodpovedá stavebník. Pri miestnom zisťovaní kolaudačného 

konania stavebník predloží a odovzdá stavebnému úradu protokol o vytýčení stavby. 

15. Stavba bude spĺňať základné požiadavky v zmysle § 43d stavebného zákona. 

16. Na uskutočnenie stavby budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných  

predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (§ 43f stavebného zákona). 

17. S realizáciou stavby sa môže začať, až keď stavebné povolenie stavby nadobudne 

právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní /správny 

poriadok/. Stavebník je povinný  si  vyžiadať od  tunajšieho  stavebného  úradu  

potvrdenie  o  právoplatnosti   stavebného povolenia. 

18. Stavebník je povinný skládku materiálu umiestniť výlučne v priestoroch, ku ktorým má 

vlastnícky alebo iný vzťah v zmysle stavebného zákona. V prípade,  ak  na skládku  bude 

potrebný záber verejného priestranstva, je stavebník povinný požiadať správcu  verejného 

priestranstva o povolenie záberu. 

19. Stavebník je povinný upozorniť stavebný úrad o začatí stavebných prác.  

20. Po ukončení stavby investor dotknuté nehnuteľnosti uvedie do pôvodného stavu. 

21. V zmysle § 76  stavebného zákona, stavebník požiada stavebný úrad o kolaudáciu stavby 

alebo jej časti schopnej samostatného užívania po jej dokončení. 

22. Kolaudačné rozhodnutie v zmysle § 81b stavebného zákona sa nevydá, ak nie je 

zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie 

stavby na určený účel, najmä ak nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, 

elektriny a na kanalizačnú sieť, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám a nie 

sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na 

vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich 

obmedzenie na prípustnú mieru. 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania 

v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k 
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umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby o ktorých by stavebný úrad musel 

rozhodovať. 

 

 

 

Odôvodnenie 

 

Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, v zastúpení Ing. 

Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., ul. G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky na základe plnej 

moci zo dňa na základe poverenia zo dňa 02.01.2018  podal dňa podal dňa 18.07.2019  na 

Obecnom úrade Kšinná žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu 

„PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ pre stavebné objekty „SO 01 – VN 

vedenie“, „SO 02 – NN vedenie“, „SO 03 – Trafostanica, technologická časť“, s návrhom 

umiestnenia na pozemkoch parc.č. C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 

594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 

593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 

434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 

551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom 

území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná. 

 

 

Obec Kšinná v súlade s ustanovením  § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznámila 

listom pod č. 135/2019 zo dňa 22.08.2019 začatie stavebného konania všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. 

 

Súčasne stavebný úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 1 

správneho poriadku a § 61 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o povolenie líniovej 

stavby s veľkým počtom účastníkov konania. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené 

začatie konania bola vyvesená dňa 22.08.2019.  

 

Pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 

stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určil, že účastníci konania môžu 

svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 

V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská 

v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potreboval na posúdenie dlhší čas, predĺžil by stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote 

neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Stavebný úrad zároveň poučil účastníkov konania, kde a kedy je možné nahliadnuť do 

podkladov rozhodnutia. 

 

V stanovenom termíne neboli vznesené námietky. 
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Oznámenie o začatí stavebného konania bolo riadne doručené účastníkom konania a 

dotknutým orgánom štátnej správy, čo je preukázané doručenkami v spise.  

 

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: 

K návrhu boli doložené tieto doklady: 

1. List vlastníctva č. 217, 259, 289, 325, 361, 362, 372, 399, 521,, katastrálne územie Závada 

pod Čiernym vrchom, obec Závada pod Čiernym vrchom 

2. Kópia z mapy určeného operátu 

3. Poverenie na zastupovanie pre Ing. Gabriel Meszáros, zamestnanec fi. Bevatron s.r.o. zo 

dňa 03.07.2018 

4. Výpis z obchodného registra fi. Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 21.08.2018 

5. Výpis z obchodného registra fi. Bevatron, s.r.o. zo dňa 21.08.2018 

6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

7. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 

 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava pod č. CD 4027/2019 

zo dňa 30.01.2019 

 Západoslovenská vodárenská, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany 

č. 19150/2018/197 zo dňa 07.03.2018 

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-BN-OSZP-

2018/001710-002 zo dňa 21.03.2018 

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01 Bánovce nad Bebravou, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-BN-OSZP-

2018/002669-002 zo dňa 28.03.2018 

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01 Bánovce nad Bebravou, štátna vodná správa č. OU-BN-OSZP-2019/001759-002 zo 

dňa 20.02.2019 

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01  Bánovce nad Bebravou č. OU-BN-OKR-2018/000449-36 zo dňa 21.02.2018 

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 

957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2018/001786-002 zo dňa 28.02.2018 

 Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 

957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2019/004610-3 zo dňa 11.06.2019 

s nadobudnutím právoplatnosti 31.07.2019 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, 

Na Vŕštek 1047/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN 1–001/2018 zo dňa 

22.02.2018 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  

Trenčín č. B/2018/01284-002/H6 zo dňa 29.03.2018 

 SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/NS/0138/2019/Kr 

zo dňa 15.08.2019 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 

01 Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 2943/2018/02 CZ 9046/210/2018 zo dňa 14.03.2018 

 Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín pod č. 19488/2018-104 zo dňa 

26.04.2018 

 Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo,. 956 43 

Závada pod Čiernym vrchom zo dňa 22.06.2018 

 Slovnaft, a.s., Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava pod č. 57400/2018/79 zo dňa 19.02.2018 

 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611920133 zo dňa 

18.07.2019 
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 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., 

Letná796/9, 921 01  Piešťany) č. BA-2248/2019 zo dňa 22.07.2019 

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

ASM – 50-412/2018 zo dňa 20.02.2018 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01  Trenčín č. 

KPUTN-2018/764-2/14755zo dňa 23.02.2018 

 Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 95/4/2019 zo dňa 

26.02.2019 

 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou podľa § 45 ods. 4 

stavebného zákona v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a ods. 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

 

Obec Kšinná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona prerokovalo 

žiadosť stavebníka v  stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní 

podľa § 62 stavebného zákona zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú 

ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené 

záujmy účastníkov konania a preto stavbu povolila tak, ako je uvedené vo výrokovej časti.  

 

Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou 

nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

 

Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o jeho predĺžení sú 

záväzné aj pre právnych nástupcov konania.  

Správny poplatok vo výške 400,-€ bol uhradený bankovým prevodom na príjmový účet 

obce Kšinná. 

 

 

Poučenie 

 

 

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. 

Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Obecný úrad Kšinná, 956 41 Kšinná 

102. 

 

 

Toto právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.  

 

 

 

 

 

JUDr. Tatiana Botková 

        starostka obce 



17/18 

 

V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona sa toto rozhodnutie účastníkom 

konania doručuje verejnou vyhláškou a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kšinná. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

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

 

____________________                     

     pečiatka a podpis  

        oprávnenej osoby 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava -  navrhovateľ 

2. Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky – 

splnomocnenec 

3. Ing. Georgína Cigáňová, Jelšovce 354, 951 43 Jelšovce - projektant 

4. Obec Kšinná 

Vlastníci dotknutých pozemkov : parc. č.: C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 

601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-

KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), 

C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 

(E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 

114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná. 

Verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vlastníkom dotknutých 

pozemkov podľa listov vlastníctva č. 259, 399, 289, 399, 372, 259, 361, 362, 372, 278, 

399, 278, 325, 217, 325, 399, 325, 278, 217, 399, 278, 399, 289, 399, 521, 217, 289, 217, 

399 v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, vlastníkom susedných 

nehnuteľností a ostatným účastníkom konania ktorých práva môžu byť dotknuté. 

Na vedomie : 

5. Ing. Gabriel Mészáros, Bevatron, s.r.o., G. Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky – 

splnomocnenec 

6. Ing. Georgína Cigáňová, Jelšovce 354, 951 43 Jelšovce - projektant 

7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01 Bánovce nad Bebravou , ŠSOPaK, ŠSOH, ŠVS 

8. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01 Bánovce nad Bebravou 

9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01 Bánovce nad Bebravou 

10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, 

Na Vŕštek 1047/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01  

Trenčín 

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

Piešťany 

13. Lesy SR š.p., Hodžova 38, 911 52 Trenčín 



18/18 

14. Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo, 956 43 

Závada pod Čiernym vrchom 

15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

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

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

18. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 

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

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

21. Západoslovenská vodárenská, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany 

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

23. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra 

24. Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania, ktorých práva môžu byť dotknuté 

 


