V Topoľčanoch, 02 júla 2021
č. 2020/Výst.6333-K-009

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Dňa 03.11.2020 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava v
zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice,
Prašice, Nemečky" na pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada,
Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres
Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie.
Po doplnení podaného návrhu mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa 119
ods. 2 ) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný
zákon) v súlade s ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona oznámilo dňa 19.05.2021 začatie
územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo
k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na 24.06.2021.
Mesto Topoľčany, posúdilo predloţený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a
na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a § 46 správneho
poriadku

územné rozhodnutie o umiestnení stavby
stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky" na
pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada, Podhradie,
Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany a
Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky, tak ako je zakreslené v situácii
v mierke 1:30 000, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Projekt pre územné konanie vypracoval: elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
Druh a účel stavby: inţinierska stavba – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete
a vedenia, telekomunikačné stoţiare, transformačné stanice, (podľa ust. § 43a ods.3
písm. h) stavebného zákona).
Účastníci územného konania:
navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
vlastníci pozemkov - právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môţu
byť rozhodnutím priamo dotknuté
Neznámym vlastníkom, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková
36, 817 47 Bratislava 11 v zmysle zák. 180/1995 Z.z.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky" na
pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice,
Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres Topoľčany a Bánovce nad
Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky bude umiestnená v súlade s overenou
projektovou dokumentáciou v územnom konaní, vypracovanou spol. elkatel, s.r.o.,
Bratislava v 05/2021.
2. Podľa predloţeného návrhu sa jedná o líniovú telekomunikačnú stavbu navrhnutú v
katastri obcí Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce,
Šišov, Chudá Lehota.
Dĺţka uţ existujúcej/poloţenej trasy:
23 355 m (modrá čiara vo výkresoch)
Dĺţka novobudovanej trasy:
10 120 m (červená čiara vo výkresoch)
Dĺţka pretlakov v trase:
cca. 2 540 m
Prevádzkovateľom a uţívateľom verejnej elektronickej telekomunikačnej siete bude
spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
Cieľom je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete (VEKS) pre
zabezpečenie moţnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových sluţieb.
Predmetom stavby je výstavba - uloţenie multirúr. Do poloţenej multirúry budú následne
zafúknuté optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu.
Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO /pri pošte
v meste Topoľčany/, uzla sluţieb povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať
novovybudované PODB pasívny optický distribučný bod (ďalej len PODB) alebo TAB
(telekomunikačný agregačný bod). PODB (alebo TAB) je pasívny optický distribučný bod,
vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350mm (V x Š x H). PODB bude
umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov.
TAB alebo PODB sa vybuduje v obciach, v ktorých sa nenachádza TO – uzol sluţieb. V
obciach, v ktorých majú TO – uzol sluţieb sa osadí nové ODF.
Primárna trasa optickej siete bude začínať od uzla sluţieb TO, pričom na výstavbu budú
pouţité multirúry 4 x 12 mm, ktoré povedú k jednotlivým pasívnym optickým distribučným
bodom (ďalej len PODB), alebo telekomunikačným agregačným bodom PODB budú
lokalizované na verejnom priestranstve. Do multirúr budú zafukované 48, resp. 72 - vlák nové optické minikáble. Pre sekundárnu sieť budú do výkopu podľa potreby kladené 1, 2,
4, 7, 12 - 24 x 7/4 mm multirúry. Sekundárna sieť bude ukončená v jednotlivých
záujmových zákazníckych bodoch, v PODB. Pre výstavbu bude pouţitý optický kábel v
dielektrickom vyhotovení - bez kovových prvkov. Ţivotnosť kábla je odhadovaná na cca
40 rokov a rezerva v HDPE rúre zabezpečí výhľadovo aj priestor pre prípadné zatiahnutie
ďalších káblov. Výkopy v obciach povedú poväčšine v zelených pásoch a v spevnených
plochách miestnych komunikácií, vstupov do nehnuteľností a chodníkov.
Trasa primárnej optickej siete začína v TO od uzla sluţieb v Topoľčanoch pri pošte a
pokračuje existujúcim káblovodom cez celé mesto aţ po šachtu C 39 odkiaľ trasa
pokračuje existujúcou HDPE rúrou cez celé Tovarníky a Jacovce. Od Jacoviec vedie trasa
tieţ v existujúcej HDPE rúre a to prevaţne v poli aţ do obce Velušovce, kde sa nachádza
uzol sluţieb TO. Od tohto uzlu sluţieb sa trasa delí dvoma smermi.
Smerom na Závadu trasa pokračuje novým výkopom a pretlakom pod cestou č. 1726
kúsok na to prekonáva Velušovský potok (prítok Slivnice) po samostatnej nosnej
konštrukcii. Hneď na to prechádza trasa ďalším pretlakom na druhú stranu cesty č. 1726 a
pokračuje pravou stranou v dlaţobnom chodníku aţ k miestu ďalšieho pretlaku. Tu trasa
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prechádza opäť na ľavú stranu a pokračuje popri ceste III č. 1726. aţ na koniec obce
Velušovce. Za obcou trasa pokračuje poľom popri ceste III. č. 1726 aţ do obce Závada,
kde hneď na začiatku obce trasa kriţuje pretlakom cestu III. č. 1727. Potom trasa výkopu
pokračuje cez celú obec Závada. V obci oproti domu č. 23 bude umiestený TAB
(telekomunikačný agregačný bod). Za obcou trasa výkopu pokračuje po ľavej strane cesty
III. č. 1726 aţ ku kriţovatke ciest III. č. 1726 a č. 1729, kde trasa prechádza podtlakom na
druhu stranu cesty III. č. 1726. Tu trasa kriţuje opäť potok Slivnica a pokračuje poľom aţ
do obce Podhradie. V obci Podhradie pokračuje trasa popri miestnej komunikácii aţ do
stredu obce, kde je projektované ďalšie TAB.
Od obce Velušovce pokračuje trasa aj smerom na Prašice. Táto existujúca trasa
prechádza poľom a pokračuje Budovateľskou ul. aţ na ulicu 1. Mája a po ľavej strane
pokračuje aţ k miestnej pošte, kde sa nachádza ďalší uzol sluţieb (TO).Od tohto uzla sa
trasa opäť delí dvomi smermi. V prvom prípade trasa pokračuje novým výkopom po
pravej stranou ulice 1. Mája aţ ku kriţovatke s Nemečkovskou cestou, po ktorej trasa
pokračuje aţ na koniec obce Prašice pri čom trasa kriţuje cestu č. 1722 a potok
Ţeleznica. Za obcou na kopci trasa zas prechádza pretlakom na ľavú stranu a pokračuje
poľami popri ceste III. č. 1722 aţ do obce Nemečky. Tu trasa prechádza cez potok
Chotina, následne na to pretlakom na pravú stranu cesty č. 1722 a pokračuje aţ k
miestnemu úradu, pri ktorom bude umiestnený ďalší TAB.
V druhom prípade trasa pokračuje existujúcou HDPE rúrou po ulici 1. mája a následne
Partizánskou ulicou do obce Tvrdomestice. Tu sa vyuţije pod cestou č. 1725 voľná HDPE
rúra č. 14, ktorá bola do zeme poloţená v minulosti a TAB bude umiestnený na parcele č.
85/13 vedľa existujúceho zariadenia ST.
Z Tvrdomestíc trasa pokračuje v existujúcej HDPE rúre popri ceste III. č. 1725 a potom
pokračuje popri poľnej ceste, ktorá prechádza okolo Nového Sveta a pokračuje poľami aţ
do obce Norovce. V obci Norovce sa trasa zase delí dvoma smermi. V prvom prípade
trasa pokračuje novým výkopom po pri ceste č. 1753 do stredu dediny pričom prechádza
na druhú stranu vozovky a kriţuje Solčiansky potok, za ktorým sa bude nachádzať TAB. V
druhom prípade trasa pokračuje existujúcou HDPE rúrou tieţ popri ceste III. č. 1753, ale
smerom do obce Šišov, kde končí v TO (uzle sluţieb) na miestnej pošte.
3. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných
vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich
ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom ich správcov a
počas stavebných prác postupovať v súlade s ich podmienkami. Stavebník zabezpečí
vytýčenie stavby - priestorovej polohy v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona
fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a
kartografické činnosti a autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa
uskutoční podľa vytyčovacích výkresov v súlade s právoplatným územným rozhodnutím.
O uskutočnenom vytýčení a o stabilizácií pevných bodov vyhotoví ten, kto vytýčenie
uskutočnil, vytyčovací protokol.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby musí mať oprávnenie na
stavebnú činnosť. Navrhovateľ/stavebník oznámi stavebnému úradu meno a adresu
zhotoviteľa v súlade s ust. § 66 ods. 3 písmeno h) stavebného zákona do 15 dní od
uskutočnenia výberového konania.
5. Navrhovateľ/stavebník je povinný v súlade s ust. § 66 ods. 2 písmeno h) stavebného
zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodrţané príslušné na stavbu sa vzťahujúce
ust. zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušné technické normy.
7. Stavba nesmie byť začatá, kým územné rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.
Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia.
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8. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ust. § 46d
stavebného zákona a v rozsahu ust. § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu aspoň 15 dní pred
termínom ukončenia stavby, ţe stavba je schopná na kolaudáciu. Stavbu je moţné
uţívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli pouţité stavebné výrobky,
vhodné na pouţitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní
vhodnosti výrobkov stavebník predloţí pri kolaudácii stavby.
12. Stavba musí byť realizovaná v súlade s VYHLÁŠKOU č. 532/2002 Z.z. Ministerstva
ţivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie.
13. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ust. § 43i stavebného
zákona a ust. § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie (ďalej len vyhláška č. 532/2002 Z.z.).
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, najmä vyhlášku 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 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podľa ust. § 30 ods. 1.
15. Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.
16. Pri uskutočňovaní a uţívaní stavby sa musí dbať na ochranu ţivotného prostredia aj tým,
ţe stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťaţovať okolie stavby, napr.
hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.
17. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
18. Stavebník je povinný nahradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch
a zariadeniach, ktoré vzniknú pri realizácii stavby.
19. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
20.Poţiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov inţinierskych
sietí:
Okresné riaditeľstvo PZ v Bánovciach, odbor poriadkovej a dopravnej polície
č. ORPZ-BN-OPDP3-9-007/2020-1NG zo dňa 25.08.2020:
- kriţovanie trasy optickej siete s cestou III/1847 a cestou III/1753 v okrese Bánovce n/B
poţadujeme realizovať výlučne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku
komunikácie,
- ryhy výkopov vedených v blízkosti pozemných komunikácií musia byť riadne označené a
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zabezpečené proti pádu vozidiel a chodcov,
- v prípade zasahovania stavby do komunikácií, poţadujeme projekt organizácie dopravy
spolu s presným termínom realizácie predloţiť na Odbor poriadkovej a dopravnej polície
najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom stavebných prác.
Odbor poriadkovej a dopravnej polície si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienka, v
prípade, ak si to vyţiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor č. OU-BN-PLO2020/006413-003 zo dňa 17.09.2020:
OU-BN-PLO súhlasí s uvedeným pripravovaným zámerom za nasledovných podmienok:
- V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na
čas kratší ako jeden rok, je investor stavby povinný v zmysle § 18 ods. 2 zákona pred
začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyţiadať si
stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.
- Pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať skrývku ornice humusového horizontu
podľa bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo
resp. dočasne na čas kratší ako jeden rok a po ukončení prác na stavbe vykonať technickú
rekultiváciu podľa projektu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej na čas
kratší ako jeden rok.
- Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia
poţadované podľa ustanovení zákona alebo iných osobitných predpisov na pouţitie
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.
Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia č. OU-TO-OKR-2020/001500-041 zo
dňa 03.12.2020:
- Okresný úrad Topoľčany súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu
„INS_FTTH_TO_TOPL_03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie č. OU-TO-OSZP2020/008483-002 zo dňa 20.08.2020:
S vydaním územného rozhodnutia súhlasí za nasledovných podmienok:
Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradených podľa Katalógu
odpadov (Vyhláška MŢP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
Druh odpadu - Názov odpadu - Kat.
17 01 01 - Betón-O
17 03 02 - Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 .01 - O
17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 - O
Upozornenie pre realizátora prác:
- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o
odpadoch, vyhlášky MŢP SR č. 371/2015 Z. z,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch, vyhlášky MŢP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
- nakladanie so stavebným odpadom bude v súlade s § 77 zákona o odpadoch,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uloţiť alebo ponechať odpad na
inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v
súlade s týmto zákonom,
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5
zákona č. 79/2015 Z.z. o dopadoch. K ţiadosti o vyjadrenie ţiadateľ predloţí doklady o
mnoţstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ţivotné prostredia č. OU-TN-OSZP2-2020/
026105-003 zo dňa 04.12.2020:
Okresný úrad Trenčín súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva za dodrţania
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nasledovných podmienok:
- Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodrţiaval
ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako drţiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na
ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich následné
zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle zákona o
odpadoch.
- Zabezpečiť zhromaţďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na
vyčlenených plochách a vhodných
nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným
neţiaducim účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
- Odpad - výkopová zemina, ktoré sa nedajú spätne vyuţiť v rámci telesa stavbe je potrebné
odovzdať len osobe podľa zákona o odpadoch, ktorá na to má povolenie a prevádzkuje
miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- Priebeţne odváţať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby
nevytváralo ţiadne zhromaţďovanie odpadov na voľných plochách.
- Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej moţné, alebo účelné, len
na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami
zákona o odpadoch.
- S nebezpečnými odpadmi je zhotoviteľ stavby povinný nakladať podľa ustanovení § 25
zákona o odpadoch (zákaz ich zmiešavať, označovať ich identifikačným listom
nebezpečného odpadu, zneškodňovať ich prednostne pred ostatnými odpadmi, atď.).
- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1
písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch poţiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu
tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predloţiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v
tonách a preukázať vyuţitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s
ustanovením zákona o odpadoch. (Váţne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie,
alebo vyuţitie odpadov od oprávnených organizácií).
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch č. ORHZ-T022020/000441-002 zo dňa 11.09.2020:
- s riešením protipoţiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru
č. PHZ-OPP4-2020/003381-002 zo dňa 19.08.2020:
- súhlasí bez pripomienok
Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPUTN-2020/17325-2/69095/NIPzo dňa 31.08.2020:
KPÚ Trenčín k stavbe: „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice,
Nemečky" časť stavby v Trenčianskom kraji, okres Bánovce nad Bebravou, k. ú. Šišov,
Chudá Lehota, ktorá je navrhovaná aj v okrajovej časti parcely č. 2/1, v k. ú. Šišov kde je
situovaný pamiatkový objekt park v Šišove, zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 2188/2 ako súčasť
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa park, evidovanej v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pod číslom 2188/1-3.
Krajský pamiatkový úrad s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí a
určuje tieto podmienky:
1. Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov
a kríkov na pare. č. 2/1, v k. ú. Šišov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udrţiavanie a
ochrana stromovej vegetácie, jestvujúce stromy komplexne chrániť pred mechanickým
poškodením;
2. Pri výkopových prácach na pare. č. 2/1, v k. ú. Šišov musí byť trasa vedená najmenej 2,5
m od päty kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 Ošetrovanie, udrţiavanie
a ochrana stromovej vegetácie, v prípade, ţe nie je moţné dodrţať uvedenú vzdialenosť
pouţiť bezvýkopovú technológiu, vo výnimočných prípadoch ak sa výkop uskutočňuje v
koreňovom priestore, musí sa vykonávať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3
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cm, korene sa môţu prerušiť len rezom, pričom rezné plochy musia byť zahladené a
ošetrené;
3. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou poţadujeme písomne
ohlásiť najmenej s týţdenným 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
4. 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 aţ 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
môţe 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
predloţiť 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 aţ po ich ukončenie.
Krajský pamiatkový úrad Nitra č. KPUNR-2020/17938-2/72092/GRO zo dňa 10.09.2020:
- Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického
výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho
vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1
pamiatkového zákona.
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch
rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho pouţitiu na účel, pre ktorý je určené.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP č. OU-BN-OSZP-2020/
006259-002 zo dňa 03.09.2020:
Predmetom posúdenia je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v obciach
Šišov a Chudá Lehota (okres Bánovce nad Bebravou), ktorá zahŕňa výstavbu - uloţenie
multirúr, kde budú následne zafúkané vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Z
hľadiska záujmov ochrany prírody moţno konštatovať, ţe stavebný zámer sa nedotýka
chránených častí prírody a v riešenom území platí prvý stupeň ochrany, kde sa uplatňujú
ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna správa
ochrany prírody súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloţeného projektu „INS
FTTH TO TOPL 03 Transport“ bez pripomienok.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia č. OU-BN- OKR-2020/
000719-122 zo dňa 12.08.2020:
- Po posúdení predloţeného návrhu projektovej dokumentácie Okresný úrad Bánovce nad
Bebravou odbor krízového riadenia k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany
nemá pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „INS
FTTH TO TOPL 03 Transport“.
Ministerstva obrany Slovenskej republiky č ASM-41-1888/2020 zo dňa 19.08.2020:
- Po posúdení predloţených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou
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stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport, Tvrdomestice, Prašice, Nemecky“ v k. ú.
Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá
Lehota, okres Topoľčany, Bánovce nad Bebravou. V danej lokalite sa nenachádzajú
pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva
obrany Slovenskej republiky.
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predloţiť na posúdenie. Toto stanovisko
sa vydáva na účely územného konania.
Nitriansky samosprávny kraj č. CS 8923/2020, CZ 34172/2020 zo dňa 12.10.2020:
- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľností vo vlastníctve NSK,
- miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,
- všetky práce súvisiace s realizáciou elektronickej telekomunikačnej siete budú vykonané na
náklady investora stavby,
- prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnostiach odstráni investor na vlastné náklady,
- po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu,
- pred zahájením prác upovedomiť vlastníka nehnuteľností 15 dní vopred.
Trenčiansky samosprávny kraj č. TSK/2020/07734-2 zo dňa 09.09.2020:
S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za rešpektovania nasledovných podmienok:
1. Pri vytýčení stavebných objektov stavby - Realizácia optických sieti „Realizácia optických
sieti „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“, v mieste cestnej komunikácie číslo III/1753
aIII/1847 katastrálne územie Šišov, obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou a katastrálne
územie Chudá Lehota, obec Chudá Lehota, okres Bánovce nad Bebravou je nevyhnutná
účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov hranice cestného telesa príslušnej cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Stavebník predloţí na tunajší úrad v termíne do 15 dní po realizácii stavebných objektov
uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných objektov pre
prípadný návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a
Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 8,
97 a 105/2 katastrálne územie Šišov, obec Šišov, okres Bánovce nad Bebravou a parcely
registra „C“ číslo 82 a 162/1 katastrálne územie Chudá Lehota, obec Chudá Lehota, okres
Bánovce nad Bebravou pod cestnou komunikáciou číslo III/1753 a III/1847.
3. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK (Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) Bc. Kosecová Zuzana,
tel. 046 512 03 04, e mail: zuzana.kosecova@sctsk.sk, p. Kapuš Jozef, tel. 0903 658 230, e
mail jozef.kapus@sctsk.sk, stavebný stav príslušnej cestnej komunikácie a priľahlého
cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a
získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných
prác.
4. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav
príslušnej cestnej komunikácie číslo a priľahlého cestného telesa po realizácii stavebných
prác v mieste uvedenej stavby a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných
závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.
5. Uloţenie chráničky optického vedenia uvedenej stavby bude mimo telesa priepustu číslo
P30540, P31019, P30715 a P30680 vo vzdialenosti minimálne 2.500 mm od konštrukcie
uvedeného priepustu.
6. Uloţenie chráničky optického vedenia uvedenej stavby v súbehu s príslušnou cestnou
komunikáciou bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov, cestného
pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 1.500 mm od hrany priľahlej spevnenej
krajnice.
7. Uloţenie chráničky optického vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa príslušnej
cestnej komunikácie bude pouţité kolmo na os cestnej komunikácie, s presahom minimálne
1.500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú umiestnené mimo jazdných
pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov a cestného pomocného pozemku
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uvedenej cestnej komunikácie.
8. Stavebník je povinný umoţniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v
telese príslušnej cestnej komunikácie zástupcovi správcu komunikácie - Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,911 05 Trenčín.
9. Po ukončení prác je stavebník povinný teleso príslušnej cestnej komunikácie dotknutého
stavebnými prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie.
10. Stavebník pred začiatkom prác poţiada Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:
• určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na príslušnej cestnej komunikácii,
počas realizácie prác,
• povolenia na zvláštne uţívanie pozemnej komunikácie - príslušnej cestnej komunikácie,
ktorým je uloţenie chráničky optickej siete do telesa príslušnej cestnej komunikácie
pretláčaním.
Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na
skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloţenej dokumentácie, čím ţiadateľovi nevzniká
nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov.
Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie ţiadame predloţiť na
vyjadrenie. Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a
cestného zákona.
Regionálna správa a údrţba ciest Nitra a. s., stredisko správy a údrţby Topoľčany č.
413/2020 zo dňa 20.08.2020:
Realizáciu uvedenej stavby odporúčame za dodrţania nasledovných podmienok:
- investor nezačne s prácami pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca
RSÚC; stredisko správy Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie staveniska,
obdobne po ukončení prác, stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi
vlastníka CK aj s fotodokumentáciou,
- práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie,
- v mieste kriţovania telekomunikačnej siete s cestnými komunikáciami III. tr. ţiadame
kriţovanie riešiť kolmo na pozdĺţnu os cesty a výhradne pretláčaním pod cestným telesom v
chráničke, ktorá svojou dĺţkou musí siahať pod celou šírkou cestného telesa /asfaltová
vozovka, cestné krajnice, cestné priekopy, päty svahu násypu, tam kde priekopy nie sú
chránička musí siahať do vzdialenosti min.2,5 od priľahlého okraja asfaltovej vozovky z
obidvoch strán telesa cesty/.Vzdialenosť musí platiť aj pre situovanie montáţnych jám
pretláčania,
- zemina z výkopu pozdĺţ cestnej komunikácie musí byť uloţená mimo cestného telesa, aby
nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky,
- po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu a investor resp. dodávateľ
stavby vyzve zástupcu RSÚC Nitra a.s.; stredisko správy a údrţby Topoľčany (tel. 0903 204
691) na kontrolu dodrţiavania technologických postupov,
- súhlasné stanovisko podmieňujeme akceptáciou odseku č.5 tohto listu.
Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TOOCDPK- 2020/008370-002 zo dňa 12.08.2020:
- Z hľadiska ochrany cesty III/1726, III/1722, III/1725, III/1753 súhlasíme s navrhovaným
riešením a ţiadame rešpektovať nasledovné pripomienky.
Investor stavby poţiada OU Topoľčany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom
ochrannom pásme podľa § Hods. 5 zákona, č. 135/1961 Zb.
Pred začatím stavebných prác investor stavby poţiada OU Topoľčany o vydanie povolenia
na zvláštne uţívanie cesty, podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. za účelom uloţenia
elektronickej telekomunikačnej siete.
Pred začatím stavebných prác investor stavby poţiada OU Topoľčany o súhlas s pouţitím
dočasného dopravného značenia, podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona, č. 135/1961 Zb.
Kriţovania s cestami III. triedy riešiť výhradne pretláčaním.
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Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií č. OU-BN-OCDPK-2020/006256-002 zo dňa 12.08.2020:
- V prípade akéhokoľvek zásahu výkopom do verejnej komunikačnej siete ciest, resp.
miestnych komunikácií (vrátane celého cestného telesa), alebo v prípade potreby vyčleniť
manipulačný pás počas prác, je potrebné spracovať projekt organizácie dopravy počas prác
(PD prenosného dopravného značenia...) a pred samotnou realizáciou prác v telese
komunikácie poţiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne
uţívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude
vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ OPDP Bánovce nad Bebravou.
- V prípade potreby výkopových prác do predmetných komunikácií je potrebné v nákladovej
časti riešiť i finančné prostriedky pre prípadnú spätnú úpravu dotknutej komunikácie po
výstavbe. Upozorňujeme, ţe narušený kryt vozovky je potrebné riešiť z asfaltobetónu (nie
liatym asfaltom).
- Spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného
značenia...).
- Ďalšie stupne PD predloţiť na odsúhlasenie na tunajší úrad.
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor č. OU-TO-PLO-2020/008340-002
zo dňa 04.09.2020:
OU-TO-PLO súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok:
- investor poţiada v zmysle § 18 ods. 2 zákona OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na
pouţitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok
podľa §18 zákona (v prípadoch pouţitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom
realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane
uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí
podmienky nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie
pôdy do pôvodného stavu,
- ak bude záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do 5000 m2 v hraniciach
zastavaného územia obce bude potrebné obrátiť sa na OU-TO-PLO o vydanie stanoviska k
pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods.2,3 zákona,
- ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m2) je potrebné poţiadať
OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17
zákona,
- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m2 bude potrebné obrátiť sa na
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova
trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“).
OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona a
pri schvaľovaní UPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či
investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej
pôdy (je nutné postupovať podľa §13 ,§14 ,§15, §16 a §17 zákona).
Parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha,
zastavané plochy a nádvoria nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v
tomto prípade nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej
pôdy podľa §17 zákona.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza č. 31786/2020
zo dňa 05.10.2020:
Po preštudovaní projektovej dokumentácie Lesy SR, štátny podnik Odštepný závod
Prievidza súhlasí s vydaním územného rozhodnutia k predmetnej stavbe, s uvedením
nasledujúcich podmienok:
- Realizáciou stavby nedôjde k obmedzeniu lesníckej prevádzky na okolitých pozemkoch.
V prípade lesných pozemkov, ţiadateľ predloţí ţiadosť o dočasné vyňatie lesných pozemkov
z plnenia funkcií lesa v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch na príslušný orgán
štátnej správy lesného hospodárstva. Súčasťou ţiadosti bude aj dohoda o určení výšky a

10

spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv v zmysle § 35 zákona o
lesoch.
Ţiadateľ zabezpečí porealizačné zameranie stavby vrátane ochranného pásma kábla a jeho
trvalé vyznačenie v teréne. Následne poţiada orgán štátnej správy lesného hospodárstva o
vydanie rozhodnutia o obmedzení vyuţívania lesných pozemkov v zmysle § 7 ods. 1 písm. c)
zákona o lesoch. Ţiadateľ uloţí a zabezpečí kábel najmenej v hĺbke 1,1m pod úrovňou pláne
tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri obhospodarovaní okolitých porastov prejazdom
ťaţkých mechanizmov, údrţbou odvodňovacích rigolov paralelných s cestným telesom a
pôsobením škodlivých činiteľov na porastoch. - Začiatok a ukončenie stavebných prác bude
zo strany stavebníka, resp. investora vopred oznámené na LS Duchonka.
Majetkovoprávne vzťahy k premetu vyňatia a obmedzenia budú riešené formou nájomnej
zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
Stanovisko je vydávané len pre účely územného konania. Stanovisko nenahrádza
rozhodnutia a stanoviská orgánov štátnej správy, ani ostatných účastníkov konania
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja č. SC/2020/1236-2 zo dňa
02.09.2020:
S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „INS FTTH TO TOPL 03 Transport“ v k.ú.
Šišov a Chudá Lehota, ktoré sú v pôsobnosti správcu SC TSK súhlasíme iba za dodrţania
nasledovných podmienok:
- dodrţiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v
platnom znení) a platné STN;
- ďalšie stupne projektovej dokumentácie a akékoľvek zmeny predloţiť na odsúhlasenie SC
TSK;
- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt prípadne na objekt priepustu na ceste
III. triedy;
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údrţby ciest;
- líniová stavba bude vedená pozdĺţ cesty III/1753 a III/1847 v zelenom páse bez zásahu do
telesa cestnej komunikácie III. triedy. V prípade zásahu do telesa cestnej komunikácie III.
triedy ţiadame predloţiť PD na odsúhlasenie;
- kriţovanie s komunikáciou III/1753 vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod úrovňou
nivelety vozovky a uloţením vedenia do chráničky, montáţne jamy zriadiť mimo cestné
teleso cesty min. 0,6 m od cestného telesa;
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cestného
telesa;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníţeniu funkčnosti odvodňovacieho
systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty,.../.
SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to
vyţiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím ţiadateľovi
nevzniká nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov.
SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. III.
triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti ţiadateľa
/stavebníka. SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti,
ktoré neboli súčasťou predloţenej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu
stanovených podmienok. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej
cesty. Vlastníkom horeuvedenej cesty je podľa § 3d, ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky
samosprávny kraj.
SPP - distribúcia, a.s č. TD/NS/0587/2020/Kr zo dňa 03.09.2020:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrţania
nasledujúcich podmienok: VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
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stavebník povinný poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.,
Sekcia údrţby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, email: daniel.simo@spp-distribucia.sk)
najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia
prác upozorňujeme, ţe SPP-D môţe podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI),
ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
plynárenského zariadenia uloţiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,-€ aţ 150 000,-€.
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údrţby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na kaţdú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových
mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predloţiť SPP-D na schválenie realizačnú
projektovú dokumentáciu a poţiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email:
pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaţeného plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloţenia výstraţnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu
poţadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne
terénu,
- kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, ţe SPP-D môţe 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
uloţiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € aţ 150 000,- €,
poškodením plynárenského zariadenia môţe dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktieţ ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
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ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodrţať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie
je moţné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY: ţiadne
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra, OZ Topoľčany č. 66701/2020/38
zo dňa 10.09.2020:
- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu 1NS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce,
Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v našej správe. Trasu verejného
vodovodu sme Vám orientačne zakreslili iba do priloţených situácií - polohopisných plánov,
kde sú navrhované nové zemné rozvody t.j. č. N. 14 - N.21, N.23 - N.28, N. 30, N.36 a N.40 N.42.
Pred začatím výkopových prác, poţadujeme zabezpečiť presné vytýčenie dotknutého
vodovodného potrubia priamo v teréne pracovníkmi VPS Topoľčany, vedúci strediska p.
Michalička, č. tel. 038/5322254, 0905 276 048 (pre obce v okrese Topoľčany), resp.
pracovníkmi VPS Bánovce nad Bebravou, vedúci strediska Ing. Botka, č. tel. 038/7602106,
0905 251 216 (pre obce v okrese Bánovce nad Bebravou).
Pri kriţovaní nového optického kábla a verejného vodovodu, poţadujeme dodrţať
priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované optické káble umiestniť v mieste kriţovania do
oceľovej chráničky s presahom minimálne 1 m.
- Pri SÚBEHU navrhovaného optického kábla s verejným vodovodom, poţadujeme dodrţať
min. vzdialenosť 1,5 m od verejného vodovodu.
V prípade, ţe táto podmienka nebude môcť byť dodrţaná (z dôvodu umiestnenia ostatných
inţinierskych sietí) je moţné, po udelení súhlasu od vedúceho VPS Topoľčany p. Michaličku,
resp. od vedúceho VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botku, zníţiť túto vzdialenosť na 1,0 m.
Výkopové práce v miestach kriţovania s verejným vodovodom poţadujeme realizovať ručne.
Osadenie skriniek PODB a TAB poţadujeme navrhnúť vo vzdialenosti min. 1,5 m od potrubia
verejného vodovodu.
- Upozorňujeme, ţe navrhované optické káble budú taktieţ kriţovať aj jednotlivé vodovodné
prípojky k rodinným domom, resp. k ostatným stavbám v obci. Pri kriţovaní optického kábla s
vodovodnými prípojkami poţadujeme taktieţ dodrţať priestorovú normu STN 73 6005 a
navrhované optické káble umiestniť do oceľovej chráničky s presahom min. 0,5 m.
Od investora stavby poţadujeme u dodávateľa stavby zabezpečiť preukázateľné
oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti s nimi
súvisiace, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a tieţ s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené.
- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoločnosť
znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.
Z dôvodu kontroly poţadujeme oznámiť ukončenie prác na jednotlivých častiach pokládky
nového optického vedenia vedúcemu strediska VPS Topoľčany p. Michaličkovi, resp.
vedúcemu VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkovi a pred zásypom ryhy ich prizvať na
kontrolu uloţenia optického kábla v miestach súbehov a kriţovaní s verejným vodovodom.
Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu poţiadať ZsVS, a.s.
OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika
rezortu č. 11417/2021/ÚVHR/8831 zo dňa 25.01.2020:
- Súhlasí sa s návrhom ţiadateľa elkatel s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 52
114 716, na územné konanie stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Trans - port“
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie č. OU-TO-OSZP-
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2020/012228-002 zo dňa 02.12.2020:
- Predmetná stavba sa nedotýka ţiadnej z osobitne chránených častí prírody.
Upozorňujeme Vás, ţe ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je
nutné riadiť sa § 47 zákona. Výrub je moţné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja
(od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub
potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môţe uskutočniť aţ po vydaní a nadobudnutí
právoplatnosti stavebného povolenia.
Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných
prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, ţivočíchov
alebo ich biotopov.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia.
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry č.
CSSVPOZPN 1151/2021/4 zo dňa 09.04.2021:
- na základe prepracovanej PD súhlasné stanovisko k stavbe pre účely vydania územného
rozhodnutia za dodrţania nasledovných podmienok:
- Pri súbehu vedenia s vodným tokom poţadujeme trasu optickej siete viesť mimo ochranné
pásmo vodného toku.
- K začiatku prác v blízkosti vodného toku poţadujeme prizvať zástupcu našej organizácie
(M. Hlavačka tel. 0914 398244, R. Tomáš tel. 0914 398243) a počas prác sa riadiť jeho
pokynmi. Pred zásypom výkopovej ryhy pri súbehu s vodným tokom a pred zásypom
štartovacej a cieľovej jamy pri kriţovaní vodného toku formou pretlaku, bude vykonaná
zástupcom našej organizácie kontrola uloţenia vedenia od brehovej čiary a kontrola hĺbky
uloţenia vedenia, resp. chráničky v rámci kriţovania. O kontrole ich uloţenia bude
vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude
povaţovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Miesto kriţovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými
značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme
vodného toku.
- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp.
ochranného pásma vodného toku si investor vedenie preloţí na vlastné náklady.
- Po ukončení stavby poţadujeme našej organizácii odovzdať porealizačné zameranie
stavby.
Správca vodného toku nezodpovedá za pripadne škody na predmetnej stavbe, spôsobené
účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust.
§ 49 ods. 5 vodného zákona
Orange Slovensko a.s., stanovisko č. BA- 4078/2020 zo dňa 07.12.2020:
- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uloţené
HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave o počte
HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodrţať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríţení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza
k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť ţľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom
PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanickú ochranu a prekládky budú realizované v plnej
výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného
rozhodnutia a „Zmluvy o preloţke“ so spoločnosťou Orange a.s., Slovensko a.s. ním
poverená servisná organizácia.
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Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, ţe
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môţu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, ţe zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo
kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú
odchýlku ±30cm skutočného uloţenia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri
prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou
a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na kaţdú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodrţanie zákazu prechádzania ťaţkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
-nad optickou trasou dodrţanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemoţňovali prístup k PTZ
- vyţiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili kaţdé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907
721 378
- je nutné previesť výškové a stranové uloţenie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, ţe
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloţenia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnaţených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy,
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:
Nedodrţanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa §66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami
overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto
tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týţdňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte
číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich
PTZ do projektovej dokumentácie však podľa §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.
Obec Norovce, rozhodnutie č. 2020045-2020087-1 zo dňa 05.01.2021:
Počas výstavby obec Norovce stanovuje tieto podmienky podľa § 8 ods. 1) cestného zákona:
1. Ţiadateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej (pešej) premávky.
2. Spevnené plochy, ktoré budú narušené, musia byť priebeţne ukončované a ukončené
podľa platných technických noriem a predpisov v pôvodných konštrukčných vrstvách.
3. Ţiadateľ je povinný si vopred dať vytýčiť všetky podzemné vedenia v záujmovom území a
dodrţiavať § 19 vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach.
4. Ţiadateľ je povinný vozovku v mieste rozkopania uviesť do pôvodného stavu.
V prípade pretláčania ţiadateľ preberá záruku za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania
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a zodpovedá za všetky spôsobené škody.
5. Ţiadateľ je zodpovedný za všetky škody, nehody a úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s
činnosťou na základe tohto rozhodnutia.
6. Rozkopané verejné priestranstvo a jeho okolie je ţiadateľ povinný dať do pôvodného
stavu alebo do stavu zodpovedajúcemu novej úprave okolia.
Obec Nemečky č. 101/2020 zo dňa 10.12.2020:
- Ak sa bude zasahovať do telesa cesty, či uţ rozkopávka cesty alebo pretlak pod cestou , je
potrebné dať terén a cestu do pôvodného stavu. V prvom je rade potrebné vyuţiť pretlak pod
cestou . Len v prípade, ţe je to nevyhnutné, môţe sa pouţiť rozkopávka cesty.
Obec Prašice č. 2020/00376 zo dňa 30.03.2021:
- s vydaním územného rozhodnutia za podmienok, ţe po ukončení stavebných prác budú
dotknuté pozemky ako aj miestne komunikácie uvedené do pôvodného stavu.
Obec Šišov č. 119/2020 zo dňa 19.01.2021:
- obec nemá pripomienky k predloţenej projektovej dokumentácii. Zároveň upozorňujeme na
dodrţanie ustanovení príslušných STN a zákonov. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov, poţadovaných
podľa osobitných predpisov.
Axalnet, s.r.o., Topoľčany č. 2021/AXA/l 7/003 zo dňa 25.01.2021:
- Pred zahájením stavby vytýčiť trasy podzemných telekomunikačných vedení. Vytýčenie
zabezpečí spoločnosť Axalnet Core, s.r.o na základe písomnej objednávky. Objednávky
posielať na adresu: Axalnet, Core, s.r.o., ul. J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany, IČO: 44
780,788, IČ DPH: SK2022864272, DIČ: 2022864272, Axalnet Core, s.r.o. je platcom DPH
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby zakresliť priebeh
všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti je zodpovedný projektant.
- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly
telekomunikačných vedení, bez tejto kontroly nebude spoločnosťou Axalnet, s.r.o. vydané
porealizačné vyjadrenie k stavbe.
- Nemeniť konštrukciu, umiestnenie alebo hĺbku uloţenia podzemných telekomunikačných
vedení bez vedomia a pokynov spoločnosti Axalnet, s.r.o. Preloţku vedenia moţno len po
dohode a za podmienok dohodnutých s Axalnet, s.r.o. Náklady na preloţku vedenia, ktorú
nevyvolal Axalnet, s.r.o. znáša osoba, ktorá preloţku vyvolala.
- Dodrţať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu.
- V zmysle §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pri realizácii
výkopových prác ţiadame dodrţanie ochranného pásma - 1,5 m od osi poţadujeme
vykonávať zásadne ručným spôsobom, bez pouţívania strojných mechanizmov.
- Pokiaľ bude nutné ponad podzemné telekomunikačné vedenia prechádzať ťaţkou
technikou, upraviť plochu na prejazd tak, aby vedenie nebolo poškodené pretlačením.
- Preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti
s trasou a polohou podzemných telekomunikačných vedení, ako aj s podmienkami ich
ochrany stanovenými spoločnosťou Axalnet, s.r.o.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia, je dodávateľ
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a
tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.
- Poţadujeme dodrţiavať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení
technického vybavenia, STN 733050 zemné práce,.
- Poţadujeme pre stavebníka podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- Bezodkladne oznámiť kaţdé poškodenie telekomunikačného vedenia spoločnosti Axalnet,
s.r.o. na číslo telefónu 0902 904 907.
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Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie rozhodnutie č. OUTO-OSZP-2021/000731-009 zo dňa 03.05.2021:
Súhlas sa viaţe na splnenie nasledovných podmienok:
1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval
zodpovedný projektant Ing. Petr Musil a Ing. Juraj Ţitňan v mesiaci 11/2020.
2. Investorom stavby je Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
3. Predloţená projektová dokumentácia rieši rozšírenie verejnej elektronickej
telekomunikačnej siete (VEKS) pre investora a telekomunikačného operátora - spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. v k. ú. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky,
Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota. Predmetom stavby je výstavba- uloţenie
multirúr. Do poloţenej multirúry budú následne zafuknuté optické vlákna a to bez opätovnej
rozkopávky terénu.
Navrhovanou stavbou dôjde ku kriţovaniu:
• vodohospodársky významného vodného toku Slivnica v obci Velušovce a medzi obcami
Závada a Podhradie
• vodohospodársky významného vodného toku Solčiansky potok v obci Norovce
• vodohospodársky významného vodného toku Ţeleznica v obci Prašice
• vodohospodársky významného vodného toku Chotina v obci Nemečky
4. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodrţať podmienky vyjadrenia správcu
vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia
hornej Nitry, vyplývajúce zo stanoviska č. CS SVP OZ PN 1151/2021/4 zo dňa 09.04.2021:
- Pri súbehu vedenia s vodným tokom poţadujeme trasu optickej siete viesť mimo ochranné
pásmo vodného toku.
- K začiatku prác v blízkosti vodného toku poţadujeme prizvať zástupcu našej organizácie
(M. Hlavačka - tel. č. 0914 398244, R. Tomáš tel. 0914 398243) a počas prác sa riadiť jeho
pokynmi. Pred zásypom výkopovej ryhy pri súbehu s vodným tokom a pred zásypom
štartovacej a cieľovej jamy pri kriţovaní vodného toku formou pretlaku, bude vykonaná
zástupcom našej organizácie kontrola uloţenia vedenia od brehovej čiary a kontrola hĺbky
uloţenia vedenia, resp. chráničky v rámci kriţovania. O kontrole ich uţívania bude
vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude
povaţovať za nesplnenie podmienok správcu.
- Miesto kriţovania formou pretlaku po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými
značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v koryte a ochrannom pásme
vodného toku.
- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade úpravy toku , ak bude vedenie zasahovať do pozemku správcu toku, resp.
ochranného pásma vodného toku si investor vedenie preloţí na vlastné náklady.
- Po ukončení stavby poţadujeme našej organizácii odovzdať porealizačné zameranie
stavby.
- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené
účinkami vôd, splaveninami a ľadom, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust.
§ 49 ods. 5 vodného zákona.
5. Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká,
ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava č. CD 94150/2020 zo dňa 14.12.2020:
- Stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné pásma
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 43
Zákona č. 251/2012 Z.z.o energetike.
- Výskyt podzemných a nadzemných elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbou dotknutom území a jeho blízkosti:
Zemné a vzdušné VN vedenia kriţujúce navrhovanú trasu
Zemné NN vedenie kriţujúce navrhovanú trasu
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- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný poţiadať spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a.s. o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení spôsobom
uvedeným na webovom sídle spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk v
časti Sluţby distribúcie/Vytyčovanie sietí.
- Stavebník je povinný zrealizovať Stavbu podľa spoločnosťou Západoslovenská distribučná,
a.s. odsúhlasenej Projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu
prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne a
preukázateľne oboznámené o prítomnosti nadzemného a zemného vedenia vysokého
napätia a nadzemného a podzemného vedenia nízkeho napätia a musia dodrţiavať
bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN.
-Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú vykonávať
ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných
dôvodov je moţné poţiadať (na základe objednávky, sluţba je spoplatnená v zmysle
aktuálneho Cenníka sluţieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.) o
vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.
Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
č. CS 3323/2021, CZ 13431/2021 zo dňa 10.05.2021:
- predmetná stavba rieši výstavbu-uloţenie multirúr, do ktorých budú následne zafúkané
optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu v k.ú Velušovce, Závada, Podhradie,
Prašice, Nemecky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov a Chudá Lehota,
• pri realizácii optických káblov nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tieţ k
zhoršeniu odtokových pomerov dotknutých ciest III/1722, III/1726, III/1727 a III/1753, ktoré
sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja,
• v zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky č.35/1984 Zb. : „Podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s
cestou v prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce sa musia v súlade s osobitnými
predpismi viesť tak, aby neohrozovali pozemné komunikácie a nenarúšali ich údrţbu, a to ani
pri údrţbe a úpravách týchto vedení, nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty,
nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov “,
• pri trasovaní podzemných optických káblových rozvodov ţiadame dodrţať §18 ods. 3
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v
zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť umiestnená mimo teleso cesty III. triedy
a cestného pozemku. Cestné teleso definuje §1 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov: „Cestné teleso je ohraničené vonkajšími
hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou
oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov
alebo zelených pásov “,
• v stiesnených pomeroch uličného priestoru, kde nie je moţné dodrţať §18 ods. 3 zákona
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ţiadame návrh
trasovania optických káblových rozvodov konzultovať so správcom cesty III. triedy a
dohodnúť akceptovateľné umiestnenie optických káblov, bez zásahu do spevnenej časti
vozovky a krajnice. V prípade potreby navrhnúť trasovanie bezvýkopovou technológiou,
• optické káblové rozvody nepovoľujeme umiestniť na akúkoľvek časť existujúcich mostov a
priepustov nachádzajúcich sa na dotknutých cestách III. triedy,
• kriţovanie ciest III. triedy realizovať v zmysle predloţenej projektovej dokumentácie
technológiou neriadeného mikrotunelovania kolmo na os cesty s uloţením potrubia do
chráničky. Chráničku ţiadame uloţiť včelej dĺţke pretláčaného úseku aţ za steny štartovacej
a montáţnej jamy. Horná hrana chráničky musí byť uloţená min. 1,5m pod niveletou
vozovky,
• štartovacie a montáţne jamy umiestniť bez zásahu do telesa cesty. V stiesnených
pomeroch uličného priestoru povoľujeme štartovacie a montáţne jamy umiestniť min. 0,5 m
od spevnenej časti vozovky. Rozmery štartovacích a montáţnych jám minimalizovať. Výkopy
zabezpečiť proti zosuvu vhodným paţením,
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• spätnú úpravu výkopov vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách
v hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN,
• nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty III. triedy ani skladovanie
materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
• v tejto súvislosti upozorňujeme, ţe stavebník zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom
telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 4 a 5
zákona č. 135/196! Zb. o pozemných komunikáciách a v prípade ich nedodrţania budeme
poţadovať náhradu škôd,
Upozornenie: Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v rámci projektu „Zvýšenie
bezpečnosti na cestách II. a III. triedy“ v roku 2017 stavbu „Cesta III/1722 - Prašice - obec“.
Odo dňa odovzdania stavby, plynie u zhotoviteľa záručná doba 5 rokov na zrealizované
stavebné práce.
Spoločnosť MH Invest, s.r.o. pripravuje v rámci stavby „Príprava strategického parku M/ra“,
objektu „SO 157 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení stavby) v roku 2021 k realizácii
opravu povrchu vozovky vo vybraných úsekoch ciest II. a III. triedy dotknutých pri výstavbe
strategického parku Nitra, ktorých súčasťou sú aj vybrané úseky cesty III/1722 Tovarníky Jacovce - Prašice, cesty 111/1726 Trojička - kriţovatka C KIII/1729 a cesty III/1727 Závada Záhrady. Odo dňa odovzdania zrealizovanej stavby, začne plynúť u zhotoviteľa záručná
doba 5 rokov na zrealizované stavebné práce.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť nesmie byť zo strany tretích osôb realizáciou predmetnej
plánovanej stavby porušená novovybudovaná spevnená časť vozovky a krajnice dotknutých
ciest III. triedy.
Na základe vyššie uvedeného odbor dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu za
predpokladu, ţe všetky vyššie uvedené poţiadavky budú zapracované v územnom
rozhodnutí a dodrţané pri realizácii stavby.
Energotel, a.s. zo dňa 14.12.2020:
Na základe Vašej ţiadosti Vám zasielame vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení v
majetku spoločnosti Energotel, a.s.:
V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti
Energotel, a.s.,
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie v tomto vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné
číslo/la v ţiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu.
Ţiadateľ môţe vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu
boli poskytnuté. Ţiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo
vyuţívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s..
Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. (ďalej
iba Vedenia)
- V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je. ţiadateľ
povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku
spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.
- Pred realizáciou stavby je ţiadateľ povinný poţiadať o vytýčenie podzemných vedení v
našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné
podmienky pre vytýčenie sú uvedené na http://www.energoteľ.sk/layout-of-networks.
- Kontakt na vytýčenie: Peter Smogrovič, mobil 0911 775 243, email:
vytycovanie@energotel.sk.
V objednávke je ţiadateľ povinný uviesť registračné číslo ţiadosti o vyjadrenie, ktoré je
uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
Upozorňujeme, ţe pri realizačných prácach ste povinný dodrţať podmienky uvedené v §66 a
§67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:
a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodrţiavať platné predpisy podľa STN
73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
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b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt
vytycovanic@,energotel.sk.
c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na moţnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
skutočného uloţenia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach
v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepouţívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v
ochrannom pásme 1,5 m) na kaţdú .stranu od vyznačenej polohy Vedení.
d) Dodrţať zákaz prechádzania ťaţkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
e) Nad trasou Vedení dodrţať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemoţňovali
prístup k Vedeniam,
f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a
poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzkyschopnosť,
g) Pred zahrnutím obnaţených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel,
a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodrţaní podmienok
vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a
značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
i) Overiť výškové a stranové uloţenia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, ţe
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloţenia Vedení vykonaného bez nášho vedomia).
j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení poţiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas
k) V prípade potreby premiestnenia Vedení poţadujeme vypracovanie projektovej
dokumentácie preloţenia Vedení a jej predloţenie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla
spoločnosti Energotel, a.s..
V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte kaţdé poškodenie
Vedení na tel. číslo +421 250 612 200.
Hydromeliorácie, š.p. č. 7036-2/120/2020 zo dňa 09.04.2021:
- Po preverení predloţenej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám
oznamujeme, ţe v navrhovanej trase optickej siete stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport
Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ v k.ú. Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice,
Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota neevidujeme ţiadne
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
Zároveň Vás upozorňujeme, ţe v navrhovanej trase optickej siete stavby „INS FTTH TO
TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice, Prašice, Nemečky“ v k.ú. Prašice, Nemečky,
Šišov je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenáţnym
systémom nám neznámeho vlastníka.
Obec Velušovce č. 188/001/2020 zo dňa 4.08.2020:
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodrţať tieto podmienky:
- Povrch komunikácií, miestnych komunikácií, chodníkov, zelených pásov a iných plôch v
mieste vykonávania prác bude uvedený do pôvodného stavu priebeţne počas vykonávania
prác, najneskôr však do 30 dní od ukončenia stavby. Záručná doba bude 36 mesiacov.
Obec Chudá Lehota č. 1/36-1/2020 zo dňa 18.08.2020:
- územie navrhovanej trasy rozkopať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po ukončení
prác upraviť terén, rozkopané komunikácie a chodníky dať do pôvodného stavu;
odpady, ktoré vzniknú pri realizácii prác likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch;
- prípadné uţívanie verejného priestranstva na skladovanie stavebného materiálu len na
základe povolenia od obce.
Plánovaná stavba „INS FTTH TO TOPL 03 Chudá Lehota“ nie je v rozpore s územným
plánom obce Chudá Lehota a jeho zmien a doplnkov, ktoré boli schválené obecným
zastupiteľstvom obce.
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Zároveň upozorňujeme na dodrţanie ustanovení príslušných STN a zákonov. Toto
stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov, poţadovaných podľa osobitných predpisov
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie č. OU-TO-OSZP2020/012115-002 zo dňa 30.12.2020:
Z hľadiska ochrany vôd sa s vydaním územného rozhodnutia súhlasí.
Upozorňujeme, keďţe ide o pobreţný pozemok vodného toku Slivnica v obci Velušovce a
medzi obcami Závada a Podhradie, Ţeleznica v obci Prašice, Potôčky v obci Nemečky a
Solčiansky potok v obci Norovce, je potrebný súhlas tunajšieho úradu podľa § 27 ods. 1
písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon).
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci územného konania, navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo
stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môţu byť rozhodnutím
priamo dotknuté nevzniesli námietky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie
Dňa 03.11.2020 podal Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava v
zastúpení elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „INS FTTH TO TOPL 03 Transport Norovce, Tvrdomestice,
Prašice, Nemečky" na pozemkoch parc. č. "líniová stavba" v kat. území Velušovce, Závada,
Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota, okres
Topoľčany a Bánovce nad Bebravou, kraj Nitriansky a Trenčiansky. Uvedeným dňom bolo
začaté územné konanie.
Po doplnení podaného návrhu mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad podľa 119
ods. 2 ) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný
zákon) v súlade s ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona oznámilo dňa 19.05.2021 začatie
územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo
k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie a miestne šetrenie na 24.06.2021.
Mesto Topoľčany stavebný úrad posúdilo návrh o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného
zákona a zistilo, ţe jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ţivotné prostredie,
resp. ţe týmto hľadiskám neodporuje, ani ţivotné prostredie neohrozuje.
Účastníci konania sa mohli k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vyjadriť v stanovenej
lehote. V rovnakej lehote sa mali moţnosť vyjadriť aj dotknuté orgány.
Oznámenie konania malo povahu verejnej vyhlášky v zmysle ust. § 36 ods. 4) stavebného
zákona.
Podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí územného konania verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania .
Stavebný úrad oznámil konanie verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s
veľkým počtom účastníkov konania.
Mesto Topoľčany stavebný úrad posúdilo návrh o umiestnení stavby podľa § 37 a § 38
stavebného zákona a zistilo, ţe jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ţivotné
prostredie, resp. ţe týmto hľadiskám neodporuje, ani ţivotné prostredie neohrozuje. K
návrhu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO 35 763 469 doloţil
projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovanú elkatel, s.r.o., Račianska
96, 831 02 Bratislava v 05/2021- Ing. Petr Musil a záväzné stanoviská dotknutých orgánov
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a správcov sietí. Dokumentáciu vypracoval projektant s odbornou spôsobilosťou, tak ako je
ustanovené v § 45 ods. 4 stavebného zákona.
Podľa ust. § 46 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie.
Pri vydávaní rozhodnutia sa správny orgán opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov,
ktoré chránia verejné záujmy.
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú
kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil
ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.
Účastníci konania boli o začatí konania upovedomení a mohli v konaní účinne chrániť svoje
práva a právom chránené záujmy.
V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správny orgán postupoval v konaní v úzkej
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie
týka a dal im príleţitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať.
Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil záväzné podmienky na umiestnenie stavby.
Stavebný úrad zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri
výstavbe, komplexnosť stavby, dodrţanie všeobecných technických poţiadaviek na
výstavbu, a ďalších predpisov a technických noriem a dodrţanie poţiadaviek určených
dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby
a jej uţívania na ţivotné prostredie.
Pripomienky dotknutých orgánov a správcov sietí stavebný úrad zahrnul do podmienok
rozhodnutia.
Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti
o ţivotné prostredie, potrieb poţadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal
návrh a jeho súlad so schválenou ÚPD, posúdil či vyhovuje všeobecným technickým
poţiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým poţiadavkám na stavby uţívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpismi, ktoré ustanovujú hygienické,
protipoţiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prírody.
Na základe tohto posúdenia vydal stavebný úrad podľa § 39a stavebného zákona
rozhodnutie o o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia
a v súlade so zakreslením vo výkrese projektovanej trasy v mierke 1:30000, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
V priebehu územného konania stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemoţňovali
vydať rozhodnutie o umiestnení stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa moţno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, Topoľčany,
a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15-dňová lehota pre podanie
odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky
z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie
preskúmateľné súdom aţ po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta, mestskej časti) a internetom na
webovom sídle obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

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

....................................................................................................................................................
Pečiatka, podpis
Pečiatka, podpis

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, vlastníkom pozemkov (právnické osoby
a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môţu byť rozhodnutím priamo dotknuté)
- navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava
- vlastníkom pozemkov - právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môţu
byť rozhodnutím priamo dotknuté
- neznámych vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková
36, 817 47 Bratislava 11 v zmysle zák. 180/1995 Z.z.
- verejnou vyhláškou, vyvesením na úradných tabuliach mesta Topoľčany, obce Velušovce,
Závada, Podhradie, Prašice, Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota
- internetom na webovom sídle mesta Topoľčany www.topolcany.sk,
https://cuet.slovensko.sk/ a webových sídlach obcí Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice,
Nemečky, Tvrdomestice, Norovce, Šišov, Chudá Lehota
Na vedomie:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení
elkatel, s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava
2. MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Zvolen,
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Krušovská č. 1357, Topoľčany
4. TOMA, s.r.o., Gorkého 2019, Topoľčany
5. Slovak Telecom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 97408 Banská Bystrica
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ Topoľčany, Továrnicka 2208,
Topoľčany
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, P.O. BOX 292
8. SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44A, 825 11 Bratislava 26
9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. J. Pavla II, Nitra
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
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11. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, všetky zloţky ŠSOH,
ŠVS, ŠSOO, OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
12. AXALNET s.r.o., Škultétyho 4720/2A , 955 01 Topoľčany
13. SATRO spol. s r.o. Bernolákova stredisko Topoľčany
14. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra č. 1738, 955 01
Topoľčany
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava
17. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Šteánikova tr. 69,
Nitra
18. Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a PK, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
19. Regionálna správa a údrţba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra
20. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
21. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
22. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
23. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor
telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
24. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou
25. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, všetky zloţky, Nám. Ľ.
Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
26. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, k dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
27. Lesy SR š.p., OZ Prievidza , Švéniho 7, 971 01 Prievidza
28. Prezídium HaZz, odbor poţiarnej prevencie, oddelenie poţiarnej bezpečnosti stavieb,
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
29. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŢP, všetky zloţky, Hviezdoslavova 3, 911
01 Trenčín
30. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou
31. Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
32. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby, Nám. Slobody 6, P.O. BOX 100,
810 05 Bratislava 15
33. OR PZ v Bánovciach, odbor poriadkovej a dopravnej polície, Školská 769/27, 957 014
Bánovce nad Bebravou
34. OR PZ ODI Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany
35. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č.8, 95 655 Banská
Štiavnica
36. Slovenský vodohospodársky, podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábreţie I. Krasku 834/3, 921
80 Piešťany
37. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., závod Povodie Hornej Nitry, 955 01 Topoľčany
38. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
39. eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
40. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63, Bratislava 211
41. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
42 Obec Velušovce, 955 01 Velušovce č. 181
43. Obec Závada, 955 01 Závada č. 152
44. Obec Podhradie, 955 01 Podhradie č. 91
45. Obec Prašice, 1. Mája 142/142, 956 22 Prašice
46. Obec Nemečky, 956 22 Nemečky č. 194
47. Obec Tvrdomestice, 956 22 Tvrdomestice č. 42
48. Obec Norovce, 956 39 Norovce č. 140
49. Obec Šišov, 956 38 Šišov č. 63
50. Obec Chudá Lehota, 956 38 Chudá Lehota č. 21
51. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 14/1, Topoľčany
52. Mesto Topoľčany – MsÚ, právny referát, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1, Topoľčany
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53. Mesto Topoľčany - MsÚ, odbor správy majetku mesta, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1,
Topoľčany
54. Mesto Topoľčany - MsÚ, odbor sluţieb mesta, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1,
Topoľčany
55. Mesto Topoľčany - MsÚ odbor výstavby, ţivotného prostredia, Nám. M.R. Štefánika č.
56. Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika č. 1/1, Topoľčany, cestný správny orgán
- mesto Topoľčany, stavebný úrad pre spis
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