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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 vecne a miestne 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/ a na základe určenia stavebného úradu podľa § 119 ods. 

1 stavebného zákona OÚ Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 

01 Trenčín pod č. OÚ-TN-OVBP2-2019/9707-2/Ma zo dňa 08.03.2019 v znení neskorších 

predpisov vo veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 01 – VN 

zemné vedenie, SO 02 – NN zemné vedenie, SO 03 – NN vzdušné vedenie, SO 04 – 

Trafostanica EH4, SO 05 – Jednostĺpová trafostanica, SO 06 – Rekonštrukcia NN 

vzdušného vedenia, SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia, SO 08 – Demontáž TS 

0043-003, SO 09 – Demontáž NN vzdušného vedenia, ako časť stavby „PE_Kšinná, 

Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1528 (E-KN 1892), 1527/1 

(E-KN 1892), 1521 (E-KN 1461), 1522 (E-KN 1944), 1525 (E-KN 1942, 1457, 302), 1526 

(E-KN 2009), 1527/1 (E-KN 1892, 298), 1210/1 (E-KN 96/15,  1299), 1216 (E-KN 1986, 

1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-KN 1298, 1294, 1293, 1291/2, 1293, 1289/1), 1241 (E-KN 

1293), 1253/1 (E-KN 1289/1), 1216 (E-KN 1986), 1210/1 (E-KN 1289/1), 1210/2, 1216 (E-

KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-KN 1289/1), v katastrálnom území Kšinná a na pozemkoch 

parc. č. C-KN 323 (E-KN 317), 324/1 (E-KN 318, 96/42), 327 (E-KN 96/42), 325/6 (E-KN 

96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 (E-KN 96/41, 96/40, 96/38, 96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 

96/29, 96/28, 96/26, 96/25, 96/24, 96/21, 96/20, 319, 96/15), 325/1 (E-KN 96/15) 

v katastrálnom území Radiša– líniová stavba podanej dňa 26.11.2019 stavebníkom 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518 

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 účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy (podľa 

rozdeľovníka) postupom podľa § 62 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa §-

ov 62 - 70 stavebného zákona a v súlade s §-mi 3, 4, 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/   

 

 

 

 

r o z h o d l a   takto: 
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Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov v spojení s § 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, IČO: 36 361 518 

 

 

p o v o ľ u j e  

 

uskutočniť objekty: SO 01 – VN zemné vedenie 

SO 02 – NN zemné vedenie 

SO 03 – NN vzdušné vedenie 

SO 04 – Trafostanica EH4 

SO 05 – Jednostĺpová trafostanica 

SO 06 – Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia 

SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia 

SO 08 – Demontáž TS 0043-003 

SO 09 – Demontáž NN vzdušného vedenia 

ako časť stavby: „PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK“              

/ďalej len „stavba“/, 

na pozemkoch parciel: C-KN 1528 (E-KN 1892), 1527/1 (E-KN 1892), 1521 (E-KN 

1461), 1522 (E-KN 1944), 1525 (E-KN 1942, 1457, 302), 1526 (E-

KN 2009), 1527/1 (E-KN 1892, 298), 1210/1 (E-KN 96/15,  1299), 

1216 (E-KN 1986, 1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-KN 1298, 

1294, 1293, 1291/2, 1293, 1289/1), 1241 (E-KN 1293), 1253/1 (E-

KN 1289/1), 1216 (E-KN 1986), 1210/1 (E-KN 1289/1), 1210/2, 

1216 (E-KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-KN 1289/1) – líniová 

stavba  

v k. ú.: Kšinná 

na pozemkoch parciel: C-KN 323 (E-KN 317), 324/1 (E-KN 318, 96/42), 327 (E-KN 

96/42), 325/6 (E-KN 96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 (E-KN 96/41, 

96/40, 96/38, 96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 96/29, 96/28, 96/26, 

96/25, 96/24, 96/21, 96/20, 319, 96/15), 325/1 (E-KN 96/15) – 

líniová stavba  

v k. ú.: Radiša 

podľa PD vypracovanej: Ing. Eduard Dubeň, aut. osv. č. 3477*T*A2, máj/2019 

druh a účel stavby: inžinierska stavba  (podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného 

zákona) – miestne rozvody elektriny 
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Stavebno-technické riešenie stavby: 

Poloha staveniska sa nachádza v k. ú. obce Kšinná a Radiša. V mieste pripájaného nového 

odberu je nadzemné vedenie NN vyhotovené vodičmi AlFe 3x35+25, na ktorom boli 

vymenené podperné body v trase približne 700m vedenia v roku 2011, avšak celé vedenie má 

celkovo 2400m trasy, kde na zvyšku trasy sú rovnaké vodiče, resp. AlFe 4x25 a podperné 

body sú pôvodné drevené s ťažkým prístupom z roku 1962, prípadne betónové, a to tam, kde 

ich bolo možné technikou osadiť, avšak tie už sú značne popraskané, vychýlené a podobne.  

Vedenie je vedené v lesných priesekoch, kde pravidelne riešia poruchy typu potrhané vodiče, 

zlomené podperné body, vyvrátené stĺpy, čo samozrejme spôsobujú popadané stromy. 

Transformačná stanica číslo 0043-003, ktorá napája túto NN sieť má podperné body v 

dezolátnom stave, zároveň sa nachádza presne na hranici vyregulovaného potoka, kde v 

prípade úniku oleja hrozí ekologická havária. 

Koncom roka 2015 boli vykonané merania kvality dodávanej elektriny s výsledkom, že 

kvalita dodávanej elektriny nevyhovuje v zmysle normy STN EN 50 160. Samotný pripájaný 

zákazník sa vyjadril pri konzultácii, že „elektrina je tam veľmi slabá,  sťažnosť na kvalitu by 

bola len otázkou času, nakoľko niektoré pripojené objekty sú trvalo obývané. 

Hlavným dôvodom realizácie investície je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti zariadení. V 

súčasnom stave existujúce NN nadzemné vedenie prechádza cez lesný priesek, ktorý stále 

hrozí aj riziko pádu stromov mimo ochranné pásmo na dopad. 

Bude vybudované nové kioskové a jednostĺpové TS ktoré posilnia nízkonapäťovú sústavu a 

budú garantovať dodržanie parametrov dodávky. Inžinierske siete organizácií, ktorých siete sa 

nachádzajú v mieste stavby budú zapracované do PD a rešpektovaním ich podmienok sa bude 

stavba realizovať. Vykonané prieskumy spočívali v zameraní jestvujúcej lokality a zmerania 

zemných odporov. Geologický prieskum pre danú stavbu nebol vykonaný. Pre zemné práce sa 

uvažuje zemina tr. III. s únosnosťou pôdy 0,12-0,25 MPa. 

SO 01 - VN zemné vedenie 

Návrh. VN zemné vedenie typu 2x 22-NA2XS2Y 3x1x240mm2 pre návrh. TS EH4 povedie z 

jestv. pb. 108, cez nové úsekové odpojovače až do VN rozvodne návrh. TS. Celková trasa VN 

vedenia je cca. 170m. Na parcele 1526 reg. C { založené pod 2009 reg. E ) križuje rieku 

Radošina. Križovanie bude riešené riadeným podtlakom. Štartovacia jama je situovaná 13m 

od brehu rieky a cieľová jama 9,5m. Dĺžka podtlaku je 29,9m; hĺbka podtlaku min. 1,5m pod 

korytom rieky. VN káble budú uložené do chráničky FXKV 4>200mm. Pre detail križovania 

vid. rez A-A. Na ostatných parcelách VN káble pôjdu v zelenom páse v ryhe 0,5x1,2m. 

Križované pozemky vid. v súpise dotknutých pozemkov v prílohe č.1. 

VN zemné vedenie pre návrh, jednostĺpovú trafostanicu bude vyvedené z návrh. TS EH4. Na 

trase cca. 100m pôjde v spoločnej ryhe 0,5x0,8(1,2)m s návrh. NN káblom, potom pokračuje 

v ryhe 0,4x1,2m až k novej jednostĺpovej trafostanice. Dĺžka trasy VN kábla je cca. 1855m, 

typ kábla je 22-NA2XS2Y 3x1x95mm2. Na parcele 323 reg. C (založený pod 317 reg. E) 

križuje potok Rakovec, ďalej cez 324/1 reg. C ( založený pod 318 reg. E a 96/42 reg. E) 

križuje cestu č. III/1831. Križovanie bude riešené podľa rezu B-B, v min. hĺbke 1,5m pod 

korytom potoka a 1,8m pod niveletou asf. vozovky. Dĺžka podtlaku je cca. 25m, zemné 

vedenie bude uložené do chráničky FXKV <t>200mm. Na parcele 325/1 reg. C (založené pod 

96/15 reg. E) križuje znova potok Rakovec. Križovanie bude riešené riedeným 
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podtlakom podľa rezu F-F, v hĺbke min.1,5m pod korytom potoka. Dĺžka podtlaku je cca. 

18,8m, kábel bude uložený do chráničky FXKV 4>200mm. Križované pozemky vid. v súpise 

dotknutých pozemkov v prílohe č.1. 

Káblové VN vedenie bude uložené súbežne v vzdialenosti 0,5-3m od miestnej komunikácie v 

káblovej ryhe 0,4x1,2m, prikryté betónovými doskami, ktorá bude zvrchu prekrytá výstražnou 

fóliou s bleskom. V súbehu s VN káblom v celej trase uložiť chráničku HDPE $ 40/33 pre 

optiku. Križovanie asfaltovej cesty a miestnej komunikácie bude riešené riadeným podtlakom 

v hĺbke min. 1,5m pod niveletou asf. komunikácie, kábel bude uložený do chráničky FXKV 

<jt 200. Hĺbka uloženia káblového VN vedenia sa v mieste križovania cudzích inžinierskych 

sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 34 1050 a STN 73 

6005 ! Zabezpečenie káblových rýh v trase dreveným poklopom na zakrytie výkopu a fóliou 

výstražnou s bleskom na označenie pracoviska! 

SO 02 - NN Zemné vedenie 

Navrhované NN zemné vedenie bude vyvedené z návrh. TS EH4 a bude ukončené v novej SR 

skrine na parcele 325/2 reg.C (založené pod 319 reg.E). Trasa NN kábla povedie cez parcely 

1528 reg.C a 1527/1 reg.C { založený pod 1892 reg.E); 298 reg.E; na parcele 323 reg.C 

(založený pod 317 reg.E) križuje potok Rakovec, ďalej cez 324/1 reg.C ( založený pod 318 

reg.E a 96/42 reg.E) križuje cestu č. líf/1831; ďalej 327 reg.C ( založený pod 96/42 reg.E); na 

parcele 325/6 reg.C (založený pod 96/41 reg.E) križuje miestnu štrkovú cestu podľa rezu C-C 

a skončí na parcele 325/2 reg.C ( založené pod 319 reg.E) v novej SR skrine. Typ 

navrhovaného NN zemného vedenia je 1-NAYY-J 4x240mm2. Dĺžka trasy je cca. 120m. Typ 

novej SR skrine je SR7 DIN1 2x400A/6x160A P2. Križovanie potoka a cesty č. 111/1831 

bude riešené podtlakom podľa rezu B-B. Pri križovaní potoka a cesty bude NN kábel uložený 

do chráničky FXKV <t>160mm. Križovanie potoka Rakovec bude v hĺbke 1,5m pod korytom 

potoka a 1,8m pod niveletou asf. vozovky č. 111/1831. Návrh. NN zemné vedenie pôjde v 

spoločnej ryhe 0,5x0,8(1,2m) spolu s VN káblom. Druhé návrh. NN zemné vedenie typu 1-

NAYY-J 4x150mm2 pôjde z novej VRIS, čo bude namontované na nový podperný bod, cez 

parcely 1253/1 reg.C (založené pod 1289 reg.E); a 1216 reg.C (založené pod 1987 reg.E). 

Dĺžka trasy je cca. 140m. V trase NN zemného vedenia budú namontované dve nové SR 

skrine typu SR7 D1N1 2x400A/6x160A P2. 

Uzemnenie navrhovaných SR skríň bude zemnou páskou FeZn 30/4 na hodnotu 10 Ohm. 

Navrhované NN káble budú uložené v zelených pásoch v ryhách 0,5x0,8m a 0,5x0,8(1,2m). 

Uložené budú v pieskovom lôžku kryté PVC krytmi a výstražnou fóliou. Uloženie 

navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s 

STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005. Pri križovaní budú s iS káble zatiahnuté do 

chráničky FXKV 0160 mm. Pri križovaní komunikácie budú káble zatiahnuté do chráničky 

FXKV 0160mm v hĺbke min. 1 ,2m-1,8m pod niveletou as. komunikácie. 

SO 03 - NN vzdušné vedenie 

Trasa nového vzdušného vedenia bude vybudované od navr. jednostĺpového TS v celkovej 

dĺžke cca. 350m podľa situačného výkresu č. 04. Trasa návrh. NN vzdušného vedenia povedie 

cez parcely 123/1 reg.C a 1210/1 reg.C ( založených pod 1289/1 reg.E); ďalej 1216 reg.C 

(založené pod 1986 reg.E a 1987 reg.E); a 1210 reg. C. N ové podperné body pre nové N N 
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vzdušné vodenie budú vybudované v počte 10ks. Na posledná pb. ktorý bude na parcele 

1253/1 reg.C (založený pod 1289 reg.E) bude namontovaná nová VRIS skriňa typu 1/200+K 

spolu s obmedzovačmi prepália MOSIPO 10/440. Typ nových podperných bodov je JB 

10,5/10. V rámci opatrení pre zabránenie usmrteniu vtákov sa použije izolovaný vodič typu 

NFA2X 4x95mm. Izolované vodiče zabraňujú dotyku živých častí NN vzdušného vedenia. 

SO 04 - Transformačná stanica TS 

Nová transformačná stanica je navrhnutá na parcele č. 1527/1 reg.C. a 1528 reg.C (založené 

pod 1892 reg.E) v k. ú. Kšinná. TS bude zaslučkovaná do VN linky č. 260 z oboch strán cez 

nové úsekové odpojovače, ktoré budú umiestnené na podpernom bode č. 108. TS bude 

kiosková typu EH4. Z navrhovanej TS budú napájané NN rozvody v okoliu. Transformačná 

stanica bude obsahovať transformátor 160kVA, VN rozvádzač bude typu Siemens 8DJH 

Compact s poľami RRRT (3 x prívodové a vývodové na transformátor). NN rozvádzač bude 

mať 4 vývodov. 

SO 05 - Jednostĺpová transformačná stanica 

Nová jednostĺpová transformačná stanica je navrhnutá na parcele č. 1253/1 reg.C (založený 

pod 1289/1 reg.E) vk.ú. Kšinná. Prípojka trafostanice bude vyhotovená káblom typu 22-

NA2XS2Y 3x1x95mm2 z návrh, kioskovej trafostanice EH4. Navrhovaná jednostĺpová 

trafostanica bude betónová s vonkajším vyhotovením osadená transformátorom o výkone 160 

kVA. Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí jeden železobetónový štíp 10,5m s betónovým 

základom zapusteným do zeme. Ďalej trafostanice bude obsahovať 6 vývodový NN 

rozvádzač. Z navrhovanej TS budú napájané NN rozvody v okoliu. 

SO 06 - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia 

Existujúce NN vzdušné vedenie typu 1 -3xAIFe6 35*25 od navrhovanej jednostĺpovej 

transformačnej stanice až do pd.č. 287 bude rekonštruované. Rekonštrukcia sa spočíva vo 

výmene na nové izolované vedenie typu NFA2X 4x95mm2, v dfžke cca. 500m. Na trase 

rekonštruovania NN vzdušného vedenia ďalej pb. č, 274 a 277 treba vymeniť, pb.č. 275 sa 

buď vyrovná, alebo sa vymení. Na vymenený pb.č. 277 bude namontovaná skriňa VRIS typu 

1/200+K, ďalej namontovať nové obmedzovače prepália MOSIPO 10/440 a treba vyhotoviť 

nové uzemnenie. Ďalej budú vymenené pb. č. 261 a 262. Pb.č.261 sa vymení za betónový, 

pb.č.262 kvôli rozmočenému terénu sa vymení za drevený pätkovaný s kotvou. Na pb.č. 260 

budú namontované obmedzovače prepätia MOSIPO 10/440. V rámci opatrení pre zabránenie 

usmrteniu vtákov sa použije izolovaný vodič typu NFA2X 4x95mm. Izolované vodiče 

zabraňujú dotyku živých častí NN vzdušného vedenia. 

SO 07 Demontáž VN vzdušného vedenia 

Existujúce VN vzdušné vedenie typu 22-3xAIFe6 120 od pb.č. 108 až do TS 0043-003 bude 

demontované spolu s jestv. podpernými bodmi v počte 3 ks. Dĺžka demontáže VN vedenia je 

cca. 196m. 
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SO 08 - Demontáž TS 0043-003 

Existujúca stĺpová trafostanica č. TS 0043-003 bude demontovaná spolu s transformátorom o 

výkone 100kVA. 

SO 09 - Demontáž NN vzdušného vedenia 

Existujúce NN vzdušné vedenie typu 1-3xAIFe6 50+35 v dĺžke 1210m od jestv. TS 0043-003 

až do pb.č. 260 bude demontované spolu s jestv. podpernými bodmi v počte 22ks. Jestv. NN 

vzdušné vedenie na trase od pb.č.260 až do návrh, jednostĺpovú TS ostáva pôvodný. 

Demontáž NN vzdušného vedenia ďalej pokračuje od pb.č. 262 až do 269/01 spolu s 

podpernými bodmi v počte 6ks v dĺžke 335m. Pb.č, 269/01 ostáva, nedemontuje sa. Bude 

využitá na naspojkovanie jestv. domovej prípojky. Ďalej demontované budú aj domové 

prípojky, strešníky a pätky. 

 

I. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 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: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parciel C-KN 1528 (E-KN 1892), 1527/1 (E-

KN 1892), 1521 (E-KN 1461), 1522 (E-KN 1944), 1525 (E-KN 1942, 1457, 302), 

1526 (E-KN 2009), 1527/1 (E-KN 1892, 298), 1210/1 (E-KN 96/15,  1299), 1216 (E-

KN 1986, 1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-KN 1298, 1294, 1293, 1291/2, 1293, 

1289/1), 1241 (E-KN 1293), 1253/1 (E-KN 1289/1), 1216 (E-KN 1986), 1210/1 (E-

KN 1289/1), 1210/2, 1216 (E-KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-KN 1289/1), 

v katastrálnom území Kšinná a na pozemkoch parc. č. C-KN 323 (E-KN 317), 324/1 

(E-KN 318, 96/42), 327 (E-KN 96/42), 325/6 (E-KN 96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 

(E-KN 96/41, 96/40, 96/38, 96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 96/29, 96/28, 96/26, 96/25, 

96/24, 96/21, 96/20, 319, 96/15), 325/1 (E-KN 96/15) v katastrálnom území Radiša 

tak, ako je určené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom obcou Kšinná pod č. 

125/2019 zo dňa 29.10.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.12.2019. Výškové 

osadenie stavby rešpektuje danú konfiguráciu terénu. Odstupové vzdialenosti stavby 

od hraníc susedných pozemkov a stavieb vrátane osadenia stavebných objektov sú 

vyznačené a zakreslené vo výkrese č. E-ZoS/SO-03, 05/-1 – Situácia stavby 

vypracovanom v mierke 1:500 na podklade katastrálnej mapy autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Eduard Dubeň, aut. osv. č. 3477*T*A2, máj/2019, ktorý je 

overený stavebným úradom v stavebnom konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v 

stavebnom konaní vypracovanej Ing. Eduard Dubeň, aut. osv. č. 3477*T*A2, 

máj/2019, prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení nemožno urobiť bez 

predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. 

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

technických zariadení, najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych  

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vyhlášku č. 508/2009 Z.z. 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické  

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Rovnako je potrebné 
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dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na 

stavenisku. 

4. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, 

realizáciu stavebných prác zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými 

opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej 

hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach 

neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych 

vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie 

hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007 

Z.z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 

549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie 

hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania 

stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a 

zamedziť znečisteniu susedných pozemkov. 

5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i ods. 

5 stavebného zákona), všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, certifikáty 

a prehlásenia o zhode použitých materiálov. 

6. 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.  

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

stavieb a aby vykonávaním nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. V prípade 

vzniku škody je stavebník povinný uhradiť náhradu škody v zmysle ustanovení 

Občianskeho zákonníka. 

8. Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá 

stavebník. Podľa § 75 ods.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník 

zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich rozvodov a zariadení. 

Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení u ich správcov. 

9. Stavebník je podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z.  povinný 

viesť stavebný denník a zabezpečiť 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. Stavenisko bude spĺňať základné požiadavky v zmysle § 43i ods. 3 stavebného zákona. 

11. Stavba bude dokončená do troch rokov, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavebných 

prác bude určený na základe výberového konania. 
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12. S realizáciou stavby sa môže začať, až keď stavebné povolenie stavby nadobudne 

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

„správny poriadok“/. Stavebník je povinný  si  vyžiadať od  tunajšieho  stavebného  

úradu  potvrdenie  o  právoplatnosti   stavebného povolenia. 

13. Stavebník dodrží všetky VZN obce Kšinná a obce Žitná-Radiša súvisiace so stavebnou 

činnosťou. 

14. Na uskutočnenie stavby budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 

133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

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

16. 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 t.j. príslušný obecný úrad. 

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

18. Toto rozhodnutie nie je povolením na zvláštne užívanie verejnej zelene, chodníkov 

a miestnych komunikácii a tiež určením dopravného značenia so zvláštnym užívaním 

spojeného.  

19. Povolenie na zvláštne užívanie verejnej zelene, chodníkov a miestnych komunikácii 

ako aj doklad o tom, že chodníky, komunikácie resp. zeleň boli po ukončení 

rozkopávky prebrané a skontrolované správcom, je stavebník povinný predložiť pri 

kolaudačnom konaní. 

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

stavebník je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických 

opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií najmä vynášaním 

blata a zeminy z miesta stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú 

dopravu. Pre technologické zásobovanie výstavby v maximálnej miere využívať 

existujúce spevnené komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je pôvodca 

povinný bezodkladne odstrániť takéto príčiny v zjazdnosti. 

21. Použitie trvalého aj prenosného dopravného značenia podlieha jeho určeniu v zmysle 

§ 61 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Príslušným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je obec 

Kšinná a obec Žitná-Radiša.. 

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

stavby alebo jej časti schopnej samostatného užívania po jej dokončení. K návrhu 

doloží doklady podľa § 17 a 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., geometrický plán stavebného 

objektu, doklady o znehodnotení a zneškodnení alebo využití odpadov, kópiu určenia 

trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení, doklad o zabezpečení 

spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného 

vyhotovenia stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o 

spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a stavebný 

denník. 

23. Stavebník dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy v bode II, podmienky 

správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického vybavenia územia 

v bode III a podmienky uplatnené v konaní o umiestnení stavby v bode IV: 
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II.  Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy: - 

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

957 01  Bánovce nad Bebravou OÚ-BN-PLO-2019/007623-002 zo dňa 24.09.2019 

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov 

a samonáletu drevín. 

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti dotknutej parcely 

- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku z „trvalý 

trávny porast“, na „zastavaná plocha a nádvorie“ po predložení porealizačného 

geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, 

ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná 

Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Katastrálny odbor, Trenčianska 1237/46, 957 01  

Bánovce nad Bebravou. 

 

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

957 01  Bánovce nad Bebravou OÚ-BN-OSZP-2019/007543-002 zo dňa 16.09.2019 

OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne 

príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 

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

v znení neskorších predpisov a § 61 vodného zákona 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, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK“ podľa 

projektovej dokumentácie z 05/2019 vypracovanej Eduardom Dubeňom, autorizovaným 

stavebným inžinierom (Bevatron s.r.o). 

Súhlas sa viaže za splnenia nasledovnej podmienky: 

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

SVP OZ PN 2542/2019/02 CZ 8353/210/2019 zo dňa 07.03.2019: 

- Jedná sa o upravený vodohospodársky významný vodný tok Radiša, hydrologické 

číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 071 a neupravený vodný tok Rakovec 

hydrologické číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 094 

- Ochranné pásmo vodného toku Radiša je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo 

vzdialenosti min. 6,0 m od brehových čiar a pri vodnom toku Rakovec vo vzdialenosti 

min. 4,0 m od brehových čiar, 

- Pri križovaní vodného toku požadujeme vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku 

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

- K začiatku prác pri križovaní tokov prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nitry 

Topoľčany (p. Tomáš tel. 0914 398243), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.  

- Pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní toku bude vykonané 

zápisničné prevzatie vzdialenosti a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. 

O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. 

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok 

správcu. 

- Zemné vedenie, ktoré križuje vodný tok je potrebné na oboch stranách označiť 

viditeľnými stabilizačnými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. 
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- 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. 

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme tokov, 

- Na využitie pozemku v správe našej organizácie je potrebné majetkovo právne 

vysporiadanie na odbore správy majetku, 

- Do doby vydania stavebného povolenia je potrebné uzatvoriť s našou organizáciou 

zmluvu o budúcej zmluve, 

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

i vzniknuté pri mimoriadnych situáciách podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona, 

- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný 

vyššie uvedený zápis a detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním 

v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 

vodného zákona). 

 

III. Vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického 

vybavenia územia: 

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

73878/2019 zo dňa 25.09.2019 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. nemá k projektovej dokumentácii výhrady 

a s vydaním stavebného povolenia súhlasí. 

Žiadame pred odovzdaním projektovej dokumentácie k realizácii stavby Tímu prevádzky 

Sever doložiť rozpočet, výkaz výmer.  

       V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike rešpektovať všetky existujúce energetické 

zariadenia a ich ochranné pásma. 

 

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava pod č. 5557/4/2019 zo 

dňa 18.09.2019 

Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami. 

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky 

až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

 

IV. Podmienky uplatnené v konaní o umiestnení stavby: 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD 14160/2019 

zo dňa 13.03.2019 

Súhlasné stanovisko. 

Do projektovej dokumentácie stupňa PD k SP žiadame : 

1. Meracie transformátory prúdu PTP pre DTr s Sn=50 kVA v TS typu EH4 

naprojektovať s prevodom 100/5A a triedou presnosti 0,5 s a ďalej spúšť na hl. ističi 

s naprojektovaným rozbehovým prúdom 69A. 

2. Meracie transformátory prúdu PTP pre DTr s Sn=160 kVA na jednostĺpovej TS 

naprojektovať s prevodom 300/5A s triedou presnosti 0,5 s a spúšť na hl. ističi 

s naprojektovaným rozbehovým prúdom 220 A. 

3. Čísla nových úsekových odpínačov, transformačných staníc, káblových istiacich 

a rozpojovacích skríň SR a vzdušných istiacich skríň VRIS Vám budú poskytnuté na 

požiadanie správcom EZ uvedeným v zápätí tohto stanoviska. 

4. Ostatné náležitosti pre projektovú dokumentáciu stupňa PD k SP ako aj schémy, 

výkresy k TS, detaily, súpisy a podobne. 
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5. Tvorbu PD k SP žiadame priebežne konzultovať v procese jej tvorby. 

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-

2019/002002-002 zo dňa 26.02.2019 

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

o odpadoch. 

 

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-

2019/002011-002 zo dňa 06.03.2019 

Navrhovaná stavba je lokalizovaná v k.ú. Kšinná a k.ú. Radiša a zahŕňa vybudovanie 

nového VN a NN zemného vedenia, nové NN vzdušné vedenie, novú trafostanicu 

a rekonštrukciu existujúceho NN vzdušného vedenia, demontáž vzdušného vedenia 

a demontáž stĺpovej trafostanice. Podľa zákona platí v riešenom území prvý stupeň 

územnej ochrany prírody. 

Pri nadzemnom elektrickom vedení či už novom  alebo rekonštrukcii pôvodného vyplýva 

investorovi zákonná povinnosť použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu 

vtákov (§ 4 ods. 4. zákona). V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo les je 

potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona. 

OÚ Bánovce nad Bebravou, odbor SoŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá 

pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 

 

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-2019/002072-002 zo 

dňa 06.03.2019 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná. Na jej realizáciu 

a užívanie posudzovanej stavby orgán štátnej vodnej určuje tieto podmienky : 

- Pri realizácii stavby má dôjsť ku križovaniu časti stavby s vodným tokom Rakovec. 

Podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona k vydaniu stavebného povolenia na stavbu 

na pozemku vodného toku je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Tento 

súhlas môže byť vydaný na základe podania osobitnej žiadosti, prílohou ktorej bude 

kladné stanovisko správcu tohto vodného toku. 

- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami (§ 2 písm. aa/ vodného zákona)- 

transformátorovým olejom dodržiavať požiadavky uvedené v § 39 ods. 2 vodného 

zákona a vo vyhláške č. 200/2018 Z.z. 

 

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

Bebravou, odbor krízového riadenia č. OU-BN-OKR-2019/000407-35 zo dňa 05.03.2019 

Súhlasné stanovisko. 

 

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

Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BN-OCDPK-

2019/003958-002/PET zo dňa 07.05.2019 

S predloženým riešením súhlasíme, za rešpektovania nasledovných požiadaviek : 

- V prípade akéhokoľvek zásahu výkopom do verejnej komunikačnej siete ciest, resp. 

miestnych komunikácii ( vrátane celého cestného telesa), alebo v prípade potreby 

vyčleniť manipulačný pás počas prác, je potrebné spracovať projekt organizácie 
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dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia...) a pred samotnou 

realizáciou prác v telese komunikácie požiadať príslušný cestný správny orgán 

o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej cesty a určenie prenosného 

dopravného značenia počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ 

OPDP Bánovce nad Bebravou. 

 

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

957 01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2019/002138-002 zo dňa 12.03.2019 

Na základe uvedeného OÚ-BN-PLO súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia na stavbu na pozemkoch s poľnohospodárskym druhom pozemku 

podľa projektovej dokumentácie za dodržania nasledovných podmienok : 

- V prípade dočasného záberu poľnohosp. pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane 

uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, požiada pred vydaním 

stavebného povolenia investor stavby v zmysle § 18 zákona OÚ-BN-PLO o vydanie 

stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohosp. zámer na čas kratší 

ako jeden rok. 

- V prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy, požiada investor stavby po 

nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia OÚ-BN-PLO o trvalé (príp. 

dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17, 18 zákona o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy a poľnohospodárska pôda musí byť pred vydaním 

stavebného povolenia odňatá právoplatným rozhodnutím resp. stanoviskom. 

- Ak stavba resp. stavebné objekty vyžadujúce trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 

nebude realizované na celej výmere jednotlivých pozemkov, zabezpečí investor 

odčlenenie stavebnej plochy geometrickým plánom. 

- Ochranu poľnohospodárskej pôdy vykoná investor stavby za nasledovných podmienok : 

- Poľnohospodársku pôdu použiť len na nepoľnohospodársky účel len v rozsahu 

uvedenom v územnom rozhodnutí a súčasne zabezpečiť, aby pri jej 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, 

- pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu odňatej 

poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe 

bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo 

resp. dočasne na čas kratší ako jeden rok. 

- Po ukončení prác na stavbe vykonať technickú rekultiváciu podľa projektu spätnej 

rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej na čas kratší ako jeden rok. 

 

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

01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2019/002138-003 zo dňa 19.03.2019 

OÚ-BN-PLO stanovisko č. OÚ-BN-PLO-2019/002138-002 zo dňa 12.03.2019 mení tak, 

že v určených podmienkach sa ruší odsek 1. a nahrádza sa nasledovne : 

- V prípade dočasného záberu poľnohosp. Pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane 

uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, požiada pred začatím 

vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde investor stavby 

v zmysle § 18 zákona OÚ-BN-PLO o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej 

pôdy na nepoľnohosp. zámer na čas kratší ako jeden rok. 

 

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

01 Bánovce nad Bebravou, č. OU-BN-PLO-2019/004111-2 zo dňa 13.05.2019 
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Žiadateľovi a investorovi stavby Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava sa ukladajú 

nasledovné podmienky : 

- Svoju činnosť vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých stromov a krov na 

susedných pozemkoch, 

- Dodržiavať ostatné práva a povinnosti neuvedené v tomto záväznom stanovisku, ktoré 

sú platné podľa právnych predpisov v lesnom hospodárstve. 

- Týmto záväzným stanoviskom nie je dotknuté právo žiadateľa a poškodeného upraviť si 

náhradu prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne 

vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany pod 

č. 17061/2019/165 zo dňa 05.03.2019 

- S vydaním stavebného na hore uvedenú stavbu súhlasíme po splnení nasledovných 

podmienok : 

- v záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod, ktorého trasu sme Vám 

orientačne zakreslili do výkresu Situácia stavby č. 1, výkres č. 02, 

- Pred začiatkom stavby bezpodmienečne požiadajte o presné vytýčenie dotknutého 

vodovodného a kanalizačného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Bánovce nad 

Bebravou, vedúci strediska Ing. Milan Botka č. tel.: 038/7602106, 0905 251216. 

- Osadenie nových elektrických káblov požadujeme pri súbehu navrhnúť vo vzdialenosti 

min. 2 m od verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nachádzajúcich sa v záujmovom 

území, 

- Pri križovaní nového elektrického vedenia s verejným vodovodom, požadujeme dodržať 

priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble umiestniť do oceľovej chráničky 

s presahom min. 1 m., 

- Uvedenú transformačnú stanicu požadujeme osadiť v min. vzdialenosti 3,0 m od 

potrubia verejného vodovodu OC DN 100. 

- Pred začatím stavebných prác požadujeme prizvať vedúceho VPS Bánovce nad 

Bebravou Ing. Botku, ktorý bude dozerať na splnenie požiadavky osadenia kioskovej 

transformačnej stanice vzhľadom na vedenie potrubie verejného vodovodu OC DN 100, 

- Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom požadujeme realizovať 

ručne. 

- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú 

vykonávať zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a tiež 

s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené, 

- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného, resp. kanalizačného potrubia, ktoré 

nevyvolala naša spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal. 

- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámenie ukončenia prác, vedúcemu strediska 

VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkovi, minimálne 3 dni pred zásypom ryhy. 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, 

Na Vŕštek 1047/3, 957 01  Bánovce nad Bebravou č. ORHZ-BN 1-89-001/2019 zo dňa 

08.03.2019 

Súhlasí bez pripomienok. 

 

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

Trenčín č. B/2019/0115-002/H6 zo dňa 06.03.2019 

Súhlasné stanovisko. 
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Lesy SR, š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín pod č. 10475/2019 zo dňa 

08.03.2019 

Stavba „PE_Kšinná, Rakovec, VBNK, NNV, NNK“ sa dotýka lesných pozemkov parcela C 

KN č. 1239 k. ú. Kšinná, C KN č. 336/1 k. ú. Radiša, ktoré nie sú v správe LESOV 

Slovenskej republiky štátny podnik. Správcom drobných vodných tokov Radiša a Rakovec 

je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.  

Odporúčame poslať žiadosť o vyjadrenie k stavbe vlastníkovi uvedených lesných pozemkov. 

 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/NS/0361/2019//Kr zo 

dňa 22.05.2019 

Súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

- Stavebník je povinný pri realizácii 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 obsypu 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, 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 nevyjadrujeme. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava č. 6611912624 zo dňa 10.05.2019 

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

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

nasledovné : 

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

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

rušeniu. 

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

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

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

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
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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 zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant.. 

5.  Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

6.  Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorom 

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. je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8.  Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 

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

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom,a.s. a DIGI Slovakia, 

s.r.o. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom,a.s. a DIGI 

Slovakia, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia 

na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi : 

Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 38 7490399, 0902719840 

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK Spoločnosti Slovak 

Telekom,a.s a DIGI Slovakia, s.r.o. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
mailto:anton.laco@telekom.sk
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1. V prípade, že zámer stavebníka pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 

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

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s. 

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

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

sietí ( alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

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

s rôznou funkčnosťou. 

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

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že sa 

zabezpečí : 

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

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

ochranu stanovené 

-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 

cm skutočného uloženia 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 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že ST nezodpovedá 

za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 

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. 

 

Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava č.: ET/MM/19/566 zo dňa 09.05.2019 

Neprichádza do styku s inžinierskymi sieťami Energotel, a.s. 

 

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

Letná796/9, 921 01  Piešťany) č. BA-1232/2019 zo dňa 07.05.2019 

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

821 08  Bratislava. 

 

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

ASM-40-379/2019 zo dňa 22.02.2019 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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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 2542/2019/02 CZ 8353/210/2019 zo dňa 07.03.2019 

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné 

stanovisko: 

- Jedná sa o upravený vodohospodársky významný vodný tok Radiša, hydrologické 

číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 071 a neupravený vodný tok Rakovec 

hydrologické číslo poradia 4-21-11, číslo v správcovstve 094 

- Ochranné pásmo vodného toku Radiša je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo 

vzdialenosti min. 6,0 m od brehových čiar a pri vodnom toku Rakovec vo vzdialenosti 

min. 4,0 m od brehových čiar, 

- Pri križovaní vodného toku požadujeme vedenie umiestniť kolmo na os vodného toku 

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

- K začiatku prác pri križovaní tokov prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nitry 

Topoľčany (p. Tomáš tel. 0914 398243), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.  

- Pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy pri križovaní toku bude vykonané 

zápisničné prevzatie vzdialenosti a hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničky. 

O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. 

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok 

správcu. 

- Zemné vedenie, ktoré križuje vodný tok je potrebné na oboch stranách označiť 

viditeľnými stabilizačnými 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. 

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme tokov, 

- Na využitie pozemku v správe našej organizácie je potrebné majetkovo právne 

vysporiadanie na odbore správy majetku, 

- Do doby vydania stavebného povolenia je potrebné uzatvoriť s našou organizáciou 

zmluvu o budúcej zmluve, 

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

i vzniknuté pri mimoriadnych situáciách podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona, 

- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný 

vyššie uvedený zápis a detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním 

v digitálnej forme (z dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 

vodného zákona). 

 

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

TSK/2019/04878 zo dňa 16.04.2019 

Súhlasné stanovisko za rešpektovania nasledovných podmienok : 

• Stavebné práce – vybudovanie nových podperných bodov, novej transformačnej 

stanice (SO 04-Trafostanica EH4) navrhnutá na parcele CKN č. 1527/1 k.ú. Kšinná 

a 1528 k. ú. Radiša pri ceste III/1831 budú realizované bez poškodenia 

asfaltobetónového krytu cestnej komunikácie č. III/1831. V prípade poškodenia 

cestnej komunikácie spätná úprava bude vykonaná na náklady stavebníka podľa 

písomnej požiadavky zástupcu SC TSK – Jozef Kapuš, tel. kontakt 0903/658 230. 

• SO 04 TRAFOSTANICA EH4 bude vybudovaná min. 6,21 m od spevnenej 
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krajnice cestnej komunikácie III. triedy, 

• Križovanie cestnej komunikácie č. III/1831 bude realizované riadeným pretláčaním 

v hĺbke 1,5 m pod niveletou cesty, štartovacia a cieľová jama bude umiestnená 

mimo teleso cesty. 

• Pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu 

SC TSK – Jozef Kapuš, jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej komunikácie č. 

III/1831 následne zaslať na SC TSK a TSK, 

• Počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 3,0 m 

prejazdný, 

• Počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty 

a nesmie byť obmedzená premávka na cestnej komunikácii č. III/1831, 

• Počas stavebnej úpravy žiadame, zamedziť k znečisťovaniu povrchu cestnej 

komunikácie č. III/1831. V prípade znečistenia odstrániť toto okamžite na vlastné 

náklady. 

• Dodržať podmienky stanovené správcom komunikácie –SC TSK, 

• Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita 

vozovky cestnej komunikácie č. III/1831 a stavebník pri svojej činnosti nesmie 

sťažovať údržbu cestnej komunikácie, 

• Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby 

dotknutej cestnej komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK, 

• Vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej 

komunikácie č. III/12831, 

• V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií v Bánovciach nad Bebravou o zvláštne užívanie 

pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopraveného značenia, 
• 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu o začiatku realizácie 

stavebných prác, kontaktné údaje na zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK-

cestmajsterstvo v Bánovciach nad Bebravou, kontaktná osoba . p. Jozef Kapuš, tel. 

kontakt: 0903/658 230, e-mail: jozef.kapus@sctsk.sk 

• Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať zástupcu správcu komunikácie na 

porealizačnú obhliadku, 

• Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé 

odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu 

komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na 

odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady, 

• TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré 

neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na 

náhradu už vzniknutých nákladov. 

 

Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín č. SC/2019/511-2 zo dňa 13.03.2019 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja súhlasí za dodržania nasledovných 

podmienok : 

- Dodržiavať stavebný zákon (50/1076 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. 

v platnom znení) a STN, 

- Dodržiavať predloženú projektovú dokumentáciu, prípadné zmeny predložiť na 

odsúhlasenie SC TSK, 

- Podzemné križovanie s cestou III. triedy v správe SC TSK bude realizované riadeným 

pretlakom kolmo na os cesty s uložením vedenia do chráničky, 

mailto:jozef.kapus@sctsk.sk
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- Žiadame aby štartovacie a cieľové jamy boli umiestnené podľa možnosti mimo 

cestného pozemku 

- Všetky technologické spoje žiadame utesniť pružnou prefabrikovanou asfaltovou 

zálievkou 

- TS EH4 musí byť umiestnená mimo cestného pozemku, nesmie dochádzať 

k zaplavovaniu a stekaniu povrchových vôd na cestu III. triedy, ktorá je v správe SC 

TSK, 

- Nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste III. triedy, prípadne na 

objekt priepustu, 

- Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej 

odvodňovací systém, 

- Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti 

odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty/. 

- Ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé 

odvodňovacie pomery, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov 

v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na 

vlastné náklady, 

- Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť 

a bezpečnosť cestnej premávky, 

- Počas prác nesmie byť uložený stavebný materiál v korune cesty, 

- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky 

cesty, resp. jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady 

stavebníka, v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie 

a dohodnúť riešenie, náklady hradí stavebník, 

- Po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo 

a upraviť okolitý terén cesty, 

- Dočasné dopravné značenie bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom, 

- Pred realizáciou požiadať cestný správny orgán o : 

- Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle zákona č. 135/61 Zb. 

o pozemných komunikáciách v platnom znení, 

- Určenie prenosného dopravného značenia podľa projektu schváleného ORPZSR ODI. 

Začatie a ukončenie prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie 

SC TSK ( kontakt: p. Kapuš Jozef, tel. kontakt 0903658230). Rešpektovať jeho 

usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú 

obhliadku. 

 

SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré 

neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu 

stanovených podmienok. 

 

SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak 

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

žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

 

SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III. 

triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti 

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

KPUTN-2019/7642-2/17205 zo dňa 06.03.2019 

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej 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. 

 

Obec Žitná-Radiša, zastúpená starostom obce Ing. Rudolfom Botkom, Obecný úrad 

105, 956 41  pod č. 34/2019 zo dňa 15.03.2019 

Nemá námietky k predmetnému projektu. 

 

Obec Kšinná, Obecný úrad, 956 41 Kšinná 102 pod č. 44/2019 zo dňa 22.03.2019 

Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok : 

- Oznámiť začiatok vykonávania prác 

- V prípade zásahov do povrchov ciest (rozkopávky), cesty upraviť do pôvodného stavu 

- Počas celého obdobia vykonávania prác spolupracovať s obecným úradom z dôvodu 

koordinácie prác. 

 

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

v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k 

uskutočneniu predmetnej stavby o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať. 

 

 

 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
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Odôvodnenie 

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 

36 361 518 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   podal dňa 26.11.2019 na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty SO 

01 – VN zemné vedenie, SO 02 – NN zemné vedenie, SO 03 – NN vzdušné vedenie, SO 04 – 

Trafostanica EH4, SO 05 – Jednostĺpová trafostanica, SO 06 – Rekonštrukcia NN vzdušného 

vedenia, SO 07 – Demontáž VN vzdušného vedenia, SO 08 – Demontáž TS 0043-003, SO 09 

– Demontáž NN vzdušného vedenia, ako časť stavby „PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, 

NNK“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1528 (E-KN 1892), 1527/1 (E-KN 1892), 1521 (E-KN 

1461), 1522 (E-KN 1944), 1525 (E-KN 1942, 1457, 302), 1526 (E-KN 2009), 1527/1 (E-KN 

1892, 298), 1210/1 (E-KN 96/15,  1299), 1216 (E-KN 1986, 1298, 1291/2, 1293), 1253/1 (E-

KN 1298, 1294, 1293, 1291/2, 1293, 1289/1), 1241 (E-KN 1293), 1253/1 (E-KN 1289/1), 

1216 (E-KN 1986), 1210/1 (E-KN 1289/1), 1210/2, 1216 (E-KN 1987, 1289/5), 1253/1 (E-

KN 1289/1), v katastrálnom území Kšinná a na pozemkoch parc. č. C-KN 323 (E-KN 317), 

324/1 (E-KN 318, 96/42), 327 (E-KN 96/42), 325/6 (E-KN 96/41), 325/2 (E-KN 319), 326 

(E-KN 96/41, 96/40, 96/38, 96/37, 96/34, 96/33, 96/30, 96/29, 96/28, 96/26, 96/25, 96/24, 

96/21, 96/20, 319, 96/15), 325/1 (E-KN 96/15) v katastrálnom území Radiša– líniová stavba.  

 

Dňom podania tejto žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku v nadväznosti 

na § 58 ods. 1 stavebného zákona začaté stavebné konanie.  

 

Obec Kšinná, ako príslušný stavebný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 

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

(ďalej len stavebný zákon) v platnom znení a na základe určenia stavebného úradu podľa § 

119 ods. 1 stavebného zákona OÚ Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod č. OÚ-TN-OVBP2-2019/9707-2/Ma zo dňa 

08.03.2019 podľa § 61 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 

zákona oznámila listom pod č. 204/2019 zo dňa 17.01.2020 začatie stavebného konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň podľa § 

61 ods. 2 upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určila lehotu 7 

pracovných dní na podanie námietok a pripomienok. V oznámení stavebný úrad zároveň 

upozornil účastníkov konania, že podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky a 

pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr v posledný deň určenej lehoty, inak sa na ne 

neprihliadne. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bola rovnaká lehota určená aj dotknutým 

orgánom štátnej správy s poučením, že ak v určenej lehote svoje záväzné stanovisko k 

navrhovanej stavbe neoznámia má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných 

záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli poučení, kde a 

kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.  

Oznámenie o začatí stavebného konania bolo riadne doručené účastníkom konania a 

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

v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a 

pripomienky k uskutočneniu predmetnej stavby.  

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby 

vydané obcou Kšinná pod č. 125/2019 zo dňa 29.10.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 

13.12.2019, 2x projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Eduard Dubeň, aut. osv. č. 
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3477*T*A2, máj/2019, LV č. 1265, 299, 806, 1310, 896, 911, 790, 539, 533, 764, 508, 1262, 

k. ú. Kšinná, LV č. 340, 277, 477, 476, k. ú. Radiša, kópia katastrálnej mapy, poverenie na 

zastupovanie pre Ing. Gabriel Meszáros, zamestnanec fi. Bevatron s.r.o. zo dňa 02.01.2018, 

OÚ Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod č. 

OÚ-TN-OVBP2-2019/9707-2/Ma zo dňa 08.03.2019, Odpis registrovaného subjektu 

z registra právnických osôb a podnikateľov Západoslovenská distribučná, a.s., Odpis 

registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Bevatron, s.r.o.. zo dňa 

24.07.2019 a vyjadrenia k PD: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  

Bratislava pod č. CD 73878/2019 zo dňa 25.09.2019, stanovisko Technická inšpekcia a,.s., 

pod č. 5557/4/2019 zo dňa 16.09.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou. Pozemkový a lesný 

odbor, pod č. OU-BN-PLO-2019/007623-002 zo dňa 24.09.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou, 

odbor SoŽP pod č. OU-BN-OSZP-2019/007543-002 zo dňa 16.09.2019. 

 

     Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou s odborným vzdelaním 

podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a ods. 3 vyhl. č. 453/2000  

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Navrhovaná stavba je 

v súlade s územným rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným obcou Kšinná pod č. 

125/2019 zo dňa 29.10.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.12.2019. 

 

Obec Kšinná ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania 

a dotknutými orgánmi štátnej správy a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona zistila, 

že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, 

alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania sa 

k navrhovanej stavbe v zmysle ust. § 126 stavebného zákona súhlasne vyjadrili vyššie 

uvedené dotknuté orgány, ktorých podmienky sú zahrnuté do záväzných podmienok tohto 

rozhodnutia, čím stavebný úrad zabezpečil ochranu verejných záujmov 

chránených osobitnými predpismi. Stavebný úrad má za to, že pozvaní účastníci konania a 

ostatní vyrozumení zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa v priebehu 

konania v stanovených lehotách nevyjadrili, súhlasia s vydaním rozhodnutia. Na základe 

vyššie uvedených skutočností stavebný úrad stavbu povolil tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

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.  

Podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov 

správny poplatok v hodnote 400,00 EUR bol uhradený bankovým prevodom na 

príjmový účet obce.. 

 

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

102. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom 

podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

 

 

 

 

 

 

 

 JUDr. Tatiana Botková 

 starostka obce 

 

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto 

rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Žitná Radiša a 

Kšinná. 

 

Vyvesené dňa ........................... 

Zvesené dňa ........................... 

 ______________________ 

 pečiatka a podpis 

 oprávnenej osoby 

 

Doručí sa: 

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. Obec Kšinná, 956 41 Kšinná 102 

4. Obec Žitná Radiša, Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec 

5. vlastníkom pozemkov na ktorých je umiestnená stavba a vlastníkom susedných 

pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou 

vyhláškou 

Na vedomie : 

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

01 Bánovce nad Bebravou , ŠSOPaK, ŠSOH, ŠVS 

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

01 Bánovce nad Bebravou 

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

01 Bánovce nad Bebravou 

9. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor CDaPK, 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, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 
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13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36. 817 15 Bratislava 

14. Lesy SR, š.p, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín 

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

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

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

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

19. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

20. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 


