
OBEC  KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

 
 

Č. j.:  581/2055-02/2018-TS1-20  V Košeci dňa 18. 01. 2019 

Vybavuje: Zdena Hozdeková    
 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), 

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5, písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil 

podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.11.2018 podal 

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

ktorého zastupuje Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 01  Trenčin 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 

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

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

"INS - FTTH - IL - ILAV 02 - Nozdrovice" 

 
 (ďalej len "stavba") na pozemku  parc.č. KN – ako líniová stavba v katastrálnom území  Košeca. 

Stavba sa uskutočňuje vo verejnom záujme v zmysle ustanovenia § 66, ods. 6, písm. a), b), c), d), e), f) 

a ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 

Popis stavby: 

- telekomunikačná líniová stavba 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. 

Zoznam dotknutých ulíc: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom. 

Výkopy budú vedené zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do 

rodinných domov. Trasa výkopu je vo výkresoch červená trasa. 

Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom 

prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré bude situované na verejnom priestranstve. 
Do výkopu sa medzi navrhnutými PODB položí zväzok trubičiek úložný 7xl2/8mm. Od novonavrhnutých 
PODB sa k jednotlivým domom a bytovkám položia príslušné 7 mm zväzky trubičiek úložné. 
Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek sa zafúkne 72 vláknový OMK s postupným znižovaním dimenzie 
OMK do viacerých smerov k novonavrhnutým PODB (hviezdicový typ, sieť vedená do rôznych smerov). 
Celá sieť bude napojená z ústredne, ktorá je umiestnená v budove na parcelnom čísle KN-C 2/4 v obci Košeca. 
Z tejto budovy vedú existujúce chráničky Slovak Telekom, a.s. V týchto miestach sa kopať nebude. 
Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých 
domov. Nové stĺpy sa budovať nebudú. 
Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice. Ďalšie 
pokračovanie trasy smerom na obec Košeca je riešené samostatným projektom s názvom 
INS_FTTH_IL_ILAV_02_Košeca. 
Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 1 950 m. 

 

V prípade, že vlastník dotknutej nehnuteľnosti predloží stavebnému úradu investičný zámer, ktorý si vyžiada 

prekládku vedenia, postupuje stavebný úrad v zmysle § 58a stavebného zákona, podľa ktorého sa prekládka 
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vedenia rieši spolu so žiadosťou o stavebné povolenie podanou vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti, ako 

investorom investičného zámeru. 

2. Projektovaná trasa bola navrhnutá tak, aby negatívne nevplývala na životné prostredie (žiadny výrub drevín). 
Taktiež boli zapracované a navrhnuté križovania spôsoby križovania/realizácie spevnených plôch. V konečnom 
dôsledku je trasa navrhnutá v súlade so všetkými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, pričom ostal 
zachovaný aj prvotný zámer investora Slovak Telekom, a.s. na vybudovanie stavby 
INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice. 

Územie stavby je určené trasou HDPE rúr, multirúr, mikrotrubičiek, minikáblov a optickej siete a realizáciou 
ostatných technologických zariadení v rámci projektu INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice - v intraviláne 
obce Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. Územie výstavby je vyznačené na grafickej prílohe „Polohopisný 
plán". 

Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové multirúry (resp. zväzky 
trubičiek úložných) a mikrotrubičky spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto 
elementov sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien. 

 
3.Trasa optickej siete bude realizovaná na pozemkoch parc.č. KN  246/1, 180/2, 180/1, 2053/44 registra "C",  

parc. č. KN 5051 registra "E" v katastrálnom území  Ilava  ako líniová stavba, tak ako je to zakreslené v 

priloženom polohopisnom pláne. 

Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové multirúry (resp. zväzky 
trubičiek úložných) a mikrotrubičky spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto 
elementov sa následne zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien. 

Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové multirúry a mikrotrubičky bez 
kovových prvkov, ktoré sa po výkope káblovej ryhy predpísaných parametrov uložia do zeme. Spevnená plocha 
(chodník) bude riešená výkopovou metódou, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných 
úradov obce Košeca. 

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov. 
Nozdrovický potok bude jedenkrát križovaný. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním. 

Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

Pri realizácii dôjde k súbehu a križovaniu trasy s cestou 1/61. 
K ľavostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 145,02 po 145,08 (kumulatívne). 
K pravostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 144,96 po 145,12 (kumulatívne). 
Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou 1/61 nedôjde k zásahu do cestného telesa. Trasa bude vedená v 
zelených pásoch až za cestným obrubníkom. 
Ku križovaniu trasy s cestou 1/61 dôjde na: 
- ckm 145,05 - križovanie bude riešené pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. 
Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Slovenskej správy ciest. 
Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou 
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie 
pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 
1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete 
neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené 
prekopaním v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia 
zodpovedných úradov obce Košeca. 
Pri výstavbe optickej siete nedôjde k prácam v ochrannom pásme ŽSR.  

Pri výstavbe telekomunikačného vedenia nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani výstavby. 
Pri realizácii predmetnej stavby budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy vrátane dodržania bezpečnosti 
pre prácu na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č. 315/1996 Z.z. a vyhlášky č. 90/1997 Z.z., a vrátane 
dodržania bezpečnosti pre prácu vo výškach a na technických zariadeniach v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Z.z. 
a č. 59/1982 Z.z. 
Predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výkopových 
prácach dôjde k zásahu do zelene - trávnatých porastov, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného 
stavu, trávnaté plochy osiate trávovým semenom.  
Použité káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu 
na svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia častí siete nemá žiadny vplyv na životné 
prostredie. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu.  

Pri výkopových prácach v zelených pásoch môže vzniknúť odpad z prebytočnej výkopovej zeminy, ktorá bude 
použitá na spätný zásyp vykopanej ryhy. Vzniknutý odpad bude zneškodnený na riadenej skládke, alebo iným 
spôsobom, v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Dodávateľ výkopových prác bude 
rešpektovať zákon o odpadoch č. 79/2015 Zb. a s ním súvisiace predpisy. 
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4. Investor je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky zainteresovaných orgánov a 

organizácií a účastníkov konania, ktoré boli uplatnené v písomných stanoviskách pri odsúhlasovaní projektu 

stavby a pri územnom konaní nasledovne : 

a)Obec Košeca, zo dňa 26.04.2018, č. S2018/350/795: 

VEC: Vyjadrenie 

Na základe Vašej písomnej žiadosti Vám Obec Košeca zasiela nasledovné vyjadrenie: Obec Košeca po 

preskúmaní projektovej dokumentácie ku stavbe id. č. Y-18- 010/003.03.01, názov projektu - „INS-FTTH-IL-

ILAV-02-Nozdrovice" súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou pre vydanie UR za predpokladu 

dodržania navrhnutého technického riešenia, hlavne čo sa týka súbehu a križovania komunikácií. Miestne 

komunikácie požadujeme rozkopať v čo možno najmenšej miere. Obec Košeca, ako dotknutý orgán v 

územnom konaní stanoví podmienky rozkopávok miestnych komunikácii a verejnej zelene. 

b)Prvá Korózna, s.r.o., Poprad zo dňa 12.6.2018, č. 1/PP/2018: 

Vec: DUR stavby INS_FTTH_ILAV_02_Nozdrovice - vyjadrenie. 
Listom zo dňa 1.6.2018 ste požiadali našu spoločnosť o vyjadrenie k predmetnej stavbe 
z hľadisk 

aktívnej protikoróznej ochrany (APKO). Projekt rieši vybudovanie optickej siete v obci Nozdrovice. 

K predmetne stavbe dávame nasledovné vyjadrenie: 

1.Kiosk SKAO Nozdrovice sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku par. č. 1766/1. Prívodné káble k 

anodovému uzemneniu ako aj samotné anodové uzemnenie nezasahujú do Vášho záujmového územia 

za predpokladu, že trasa projektovaného kábla končí na pozemku par. č. 1748. Sú orientačne 

zakreslené v situácii Považskej vodárenskej spoločnosti (tmavožltáfarba) - kábel prechádza pozdĺž 

neidentifikovaného pozemku, pokračuje cez par. č. 1778/1 a končí spolu s anodovým uzemnením na 

parc. č. 1913. 

2V blízkosti vodovodu DN 500 a miestneho vodovodu sa nachádza nadzemný prepojovací objekt POA, ktorý je 

súčasťou APKO (orientačne zakreslený červene v situácii PoVS) na pozemku pare. č. 1751/1 na úrovni 

navrhovaného pretlaku popod cestu Ladce - IIava. Pred začatím prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie 

káblov, ktoré vedú od POA k potrubiu DN 500. 

2.K odovzdaniu staveniska je potrebné splniť bod 9. z vyjadrenia PVS, a.s. Považská Bystrica. 

  

c)Slovanet, a.s., Bratislava zo dňa 20.04.2018, č. V-666-SNET-BA-R: 

Vec: Vyjadrenie k existencii podzemných sietí 

V lokalite stavieb :„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete 

spoločnosti Slovanet a.s. 

Slovanet, a.s. nemá výhrady voči predmetným stavbám. 

 

d)Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 04.05.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000747-02 GRA: 

VEC :„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" - vyjadrenie 

Zadanie stavby rieši výstavbu optickej siete v obci Košeca, miestnej časti Nozdrovice. Zoznam dotknutých 

ulíc: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom. Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s 

podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. DÍžka novej zemnej káblovej trasy bude 

cca 1 950 m. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PODB s rozmermi 150x55x35 cm v sivom 

plastovom prevedení. 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy 

podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon") konštatuje, že navrhovaná činnosť  n e p o d l i e h a  svojimi parametrami 

podľa prílohy č. 8 posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

e)Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 03.05.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000744-002 GRA: 

VEC: „INS FTTH IL ILA V 02 Nozdrovice" - stanovisko 
Listom doručeným dňa 16. apríla 2018 požiadala spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 

817 62 Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť Profi - Network, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín o 

stanovisko k návrhu DUR stavby. K žiadosti bola predložená dokumentácia pre územné rozhodnutie: 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice", ktorú vypracovala spoločnosť Profi-NETWORK, s.r.o., Trenčín, v 

apríli 2018 pod značkou: Y- 18-010/003.03.01. 
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Projekt stavby rieši výstavbu optickej siete v obci Košeca, miestnej časti Nozdrovice. Zoznam dotknutých ulíc: 

Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom. 
Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do 

rodinných domov. DÍžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 1 950 m. 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany 

ovzdušia podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov vydáva nasledovné s t a n o v i s k o   k predloženej dokumentácií pre územné 

rozhodnutie: „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice": Predmetná stavba nepodlieha súhlasu orgánu ochrany 

ovzdušia. 

f)Okresný úrad Ilava , odbor SŽP zo dňa 27.04.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000723-002: 

Vec:„INS_FITH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" – vyjadrenie 

Dňa 16. 04. 2018 bola na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o 

vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" 

k. ú. Košeca. Investorom stavby je Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. 

m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

odpadoch") vydáva  v y j a d r e n i e  podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej 

dokumentácií stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice", ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., 

Bratislavská č. 117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018. 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. Dĺžka 

novej zemnej káblovej trasy je cca 1950m. Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi 

miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek 

PODB s rozmermi 150x55x35cm, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi 

navrhnutými PODB položí zväzok trubičiek úložný 7xl2/8mm. Od novonavrhnutých PODB sa k jednotlivým 

domom a bytovkám položia príslušné 7mm zväzky trubičiek úložné. Pri realizácií optickej trasy budú 

využívané existujúce stĺpy. Nové stĺpy sa budovať nebudú. Pri realizácií stavby sa predpokladá vznik 

nasledujúcich druhov odpadov: betón, bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ako aj výkopová zemina 

iná ako uvedená v 17 05 05. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska 

odpadového hospodárstva určuje nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby: 

-viesť evidenciu odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade 

s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 

ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného 

predpisu. Podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. bod 2 zákona o odpadoch je toto stanovisko platné aj pre stavebné 

povolenie predmetnej stavby. 

 

g)Okresný úrad Ilava, odbor  SŽP, zo dňa 02.10.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/001363-02 SUC: 

Vec: „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" - s ú h l a s  
Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom. a.s v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. 

Zoznam dotknutých ulíc: Horniacka. Mojtinárska, Na vyhni. Za parkom. Výkopy budú vedené zeleni a 

miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. Trasa výkopu je 

vo výkresoch červená trasa. Súčasťou stavby je vy budovanie dvoch skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm 

(VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré bude situované na verejnom 

priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými PODB položí zväzok trubičiek úložný 7xl2/8mm. Od 

novonavrhnutých PODB sa k jednotlivý m domom a bytovkám položia príslušné 7 mm zväzky trubičiek 

úložné. Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek sa zafúkne 72 vláknový OMK s postupným znižovaním 

dimenzie OMK do viacerých smerov k novonavrhnutým PODB (hviezdicový typ, sieť vedená do rôznych 

smerov). Celá sieť bude napojená z ústredne, ktorá je umiestnená v budove na parcelnom čísle KN-C 2/4 v obci 

Košeca. Z tejto budovy vedú existujúce chráničky Slovák Telekom. a.s. V týchto miestach sa kopať nebude. Pri 

realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovák Telekom, a.s. na pripojenie niektorých domov. 

Nové stĺpy sa budovať nebudú. 
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Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice. Ďalšie 

pokračovanie trasy smerom na obec Košeca je riešené samostatným projektom s názvom INS FTTH IL 

ILAV_02_Košeca. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 1 950 m. 
Žiadateľ predložil súhlasné stanovisko správcu predmetného vodného toku - SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Piešťany č. CS SVP OZ PN 5028/2018/2 zo dňa 12. 

09. 2018. 
Navrhovaná stavba bude umiestnená na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Nozdrovický potok, 

číslo toku 2234, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102. 
Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení 

alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav 

povrchových vôd a podzemných vôd. 
Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území. 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 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 vydáva   s ú h l a s  
podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, 

ktorý je v súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona záväzné stanovisko, 
na uskutočnenie stavby  „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" vo vodách, na pobrežnom pozemku a v 

inundačnom území vodného toku Nozdrovický potok, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102, číslo toku 

2234 pre investora: Slovák Telekom, a.s. so sídlom: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35 763 469 za 

týchto podmienok: 
1.Súhlas sa vydáva k projektovej dokumentácii apríl 2018, značka Y-l 8-010/003.03.01, ktorú vypracovala Ing. 

Helena Horňáková. 

2.Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana 

povrchových a podzemných vôd. 

3.Ochrana počas vykonávania činnosti musí vychádzať zo všeobecných povinností podľa § 30 vodného zákona. 

4.Počas výstavby a následného užívania stavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a 

vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi 

látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

5.Dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 5028/2018/2 

zo dňa 12. 09. 2018.:  

K predloženej dokumentácii uvádzame nasledovné: 

-SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Puchov súhlasí s výstavbou predmetnej stavby v 

zmysle predloženej dokumentácie ako i s vydaním územného rozhodnutia a následne stavebného povolenia na 

predmetnú stavbu za dodržania našich podmienok. 
-Križovanie optickej siete s vodným tokom požadujeme riešiť kolmo na os vodného toku s krytím chráničky 

min. 1,20 m pod dnom vodného toku v mieste križovania. 
-Križovanie požadujeme viditeľne označiť signalizačným stĺpikom. 
-Pri realizácii optickej siete požadujeme dodržať ochranné pásmo vodného toku z hľadiska priestorového 

vedenia predmetnej stavby - jedná sa o súbeh. 
-Drobný vodný tok Nozdrovický potok je v správe SVP š.p. a má prístupové pásmo v zmysle zákona NR SR č. 

364/2004 Z z. o vodách vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo je 4,00 

m od brehovej čiary. 
-Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (Terminológia Hydrotechnika) priesečnica brehu a maximálnej 

hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. 
-Na pozemky vo vlastníctve SR - SVP š.p., dotknuté predmetnou stavbou požadujeme uzatvoriť zmluvný vzťah 

(zmluvu o zriadení vecného bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany. 
-Na predmetnú stavbu je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách potrebný súhlas OÚ OSoŽP - 

OŠSV Ilava. 
-K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku požadujeme prizvať 

zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, Ing. Pecho tel.č. 042/465 00 18,0903 925 608. 
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-SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku s pozemkami 

SR - SVP š.p., v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...). Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu 

vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť 

vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 

364/2004 Z.z. o vodách. 
-Upozorňujeme: V zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody 

spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 

Tento súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do 

jedného roka od vydania súhlasu. 

 

h)Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov.Bystrica, zo dňa 14.5.2018, č. 2834/21/2018-CA: 

Vec: PD „INS_FTTHJL_ILAV_02_Nozdrovice", k.ú. Nozdrovice 
Cieľom PD je vybudovanie optickej siete. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PODB, ktoré budú 
situované na verejnom priestranstve. Pri realizácii optickej trasy budú využívané exist. stĺpy Slovák Telekom 
a.s.. Nové stĺpy sa budovať nebudú. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy - cca 1950 m. 

K žiadosti uvádzame: 
1)V celej trase plánovanej optickej siete v k.ú. Nozdrovice sú situované potrubia verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len PVS a.s.) 
2)Taktiež pozemkami popri št. ceste 1/61 prechádza potrubie oblastného vodovodu SKV OC DN 500 P-P-D 
a výtlačné kanalizačné potrubie PE DN 200 v správe PVS a.s. - viď priložená situácia. 
c)Upozorňujeme, že zakreslenie inžinierskych sietí je len orientačné t.j. má informatívny charakter!!!! 
3)V situácii sú vodovody zakreslené zelenou farbou a kanalizácie fialovou farbou. 
e)Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. 
v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby 
PVS, a.s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica,č. tel. 0905/850734. 
4)Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení 
iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle § 
19 odst. 2. zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
doplnkov a zmien. 
5)Upozorňujeme, že na začiatku úseku miestnej komunikácie - napojenie na št. cestu 1/61 v tesnej blízkostí 
pozemku par.č. 1766/1 sa nachádza kiosk katódovej ochrany SKO Nozdrovice. Komunikáciou par.č. 1752/1 
prechádza NN prípojka k ČSOV a NN prípojka ku kiosku SKO Nozdrovice. Taktiež komunikáciou 
prechádza prívodný kábel AYKY4x16 mm a CYKY 4x4 mm

2
 do kiosku a od kiosku stanice katódovej 

ochrany je vedený kábel katódovej ochrany AYKY4x16 mm k anódovému uzemneniu v správe PVS a.s. 
ž)Z predloženej situácie vyplýva, že plánovaná optická trasa bude križovať káble katódovej ochrany 
AYKY4x16 mm

2
 ,CYKY4x4 mm

2
, CYKY4x10 mm

2
,ktoré sú súčasťou protikoróznej ochrany diaľkového 

oblastného vodovodu SKV Pružina -Púchov-Dubnica OC DN 500. Prevádzkovateľom protikoróznej 
ochrany diaľkového oblastného vodovodu je Prvá korózna s.r.o., Poprad. 
7)Vzhľadom na skutočnosť, že v danej lokalite sa nachádza vedenie katódovej ochrany, k odovzdaniu 
staveniska žiadame prizvať hlavného energetika p. Gašpárka č.t.0905716467. 
Z predloženej situácie vyplýva, že plánovaná optická trasa bude prechádzať pozemkami par.č. KN C 1752/2 
a KNC 1624/4 vo vlastníctve PVS a.s., ktorými sa vstupuje k objektom čerpacích stanícodpadových vôd. 
Týmito pozemkami sú vedené vodovodné a kanalizačné potrubie, taktiež podzemné elektrické vedenia a 
vedenia s diaľkovým prenosom. Doporučujeme presmerovať optickú sieť mimo uvedených pozemkov. 
8)V prípade, že optická sieť bude vedená týmito pozemkami, žiadame presnú trasu riešiť na tvare miesta za 
prítomnosti zástupcov PVS a.s. 
k)V prípade, že plánovaná optická sieť bude vedená pozemkami vo vlastníctve PVS a.s., pred vydaním 
územného resp, stavebného povolenia žiadame zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie t.j. 
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, následne do vydania kolaudáčného 
rozhodnutia stavby uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena na základe vyhotoveného 
porealizačného geometrikého plánu predmetnej stavby. 9)Upozorňujeme, že všetky náklady spojené s 
uzatvorením uvedených zmlúv a následného vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať 
investor stavby. 
m)Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing.Majchroviča č.t. 
0907817530, Ing. Lagiňa Tomáša č.t.0907817528 a majstra kanalizácií Bc. Šutaru č.t.0908743752 a ich 
prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku. 
10)Pri križovaní a súbehu s IS v správe PVS, a.s., žiadame zabezpečiť prítomnosť majstrov prevádzky 
vodovodov a kanalizácií a hlavného energetika, z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred 
zásypom výkopu. 
11)Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a Protokol o dodržaní STN 73 
60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrami 
prevádzky vodovodov a kanalizácií a hlavným energetikom. 
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ch)Ministerstvo obrany SR, Agentúra.správy majetku, zo dňa 16.4.2018, č. ASMdpS-1-920/2018: 
Vec: „Stavba: INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice, k. ú. Košeca" 
Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka 

Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 

319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov s ú h l a s í  
s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V mieste stavby sa 

nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na 

základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych 

stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, 

organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 
Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej 

dokumentácie stavby, je potrebný požiadať o nové záväzné stanovisko. 

i)Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, zo dňa 17.04.2018 č. CPTN-OTS-2018/004684-

002: 

Vec :Žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" - zaslanie 

vyjadrenia  

Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne 

vlastné telekomunikačné vedenia. 

j)Ministerstvo dopravy a výstavby  SR-útvar hlav.hygienika, zo dňa 06.09.2018, č. 

24806/2018/ÚVHR/67965 : 

VEC: Územné konanie stavby „1NS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovice" - záväzné stanovisko. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Žilina (ďalej len „MDV SR") ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f), 

ods. 2 písm. b) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci posúdenia návrhu žiadateľa 

profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 na územné konanie stavby 

„INS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovice", podľa § 3 ods. 1 písm. f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona 

č. 355/2007 Z. z. vydáva toto 

z á v ä z n é  s t a n o v i s k o :  

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448 

na územné konanie stavby „INS-FTTH-IL-ILAV-02-Nozdrovice". 

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a. s. v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. 

Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do 

rodinných domov. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PODB s rozmermi 150x55x35 cm v sivom 

plastovom prevedení, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Do výkopu sa medzi navrhnutými 

PODB položí zväzok trubičiek úložný 7x12/8 mm. Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 

(KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice.  

DÍžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950 m. 

k)Okresné riaditeľstvo PZ – ODI Trenčín, zo dňa 02.05.2018, č. ORPZ-TN-ODI-3-018/2018-ING: 

Vec: „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice", Košeca - časť Nozdrovice - stanovisko pre potreby 

územného a stavebného konania 
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne (ďalej len „ODI"), v zmysle § 2 

ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom v zbore v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, posúdil predložený projekt týkajúci sa 

výstavby optickej siete v obci Košeca - časť Nozdrovice. Z hľadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky ODI s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie predbežne súhlasí za 

podmienky dodržania nasledovných pripomienok: 
1.Križovanie trasy optickej siete s cestou 1/61 požadujeme realizovať výhradne pretláčaním, resp. 

mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie, križovanie trasy s miestnymi komunikáciami požadujeme 

riešiť prednostne pretláčaním popod vozovku komunikácie. 
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2.Ryhy výkopov vedených v bezprostrednej blízkosti komunikácií, musia byť riadne zabezpečené proti 

vpadnutiu vozidiel a chodcov. 

3.V prípade že stavbou dôjde k zásahu stavby do priľahlej cesty 1/61 a miestnych komunikácií a k obmedzeniu 

dopravy, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným termínom realizácie predložiť na 

odsúhlasenie ODI Trenčín najneskôr 30 dní pred plánovaným začatím stavebných prác. 

ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v 

prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v 

prípade dôležitého verejného záujmu. 

l)Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín, zo dňa 2.5.2018, č. ORHZ.TN1-419-001/2018: 

Vec: INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice - stanovisko na účely územného konania 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. 

z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú 

dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie: 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez 

pripomienok. 
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

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

predpisov. 

m)Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, zo dňa 25.5.2018, č. TSK/2018/06518-02:  

VEC: Vyjadrenie TSK 

Na Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej „TSK") bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby 

pre územné konanie: „INS_FFTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice". Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovák 

Telekom, a.s. v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice (dotknuté ulice: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, 

Za parkom). Investor: Slovák Telekom, a.s. Bratislava. 
Stavba podľa predloženej situácie nezasahuje do cestných komunikácií II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je 

samosprávny kraj. 
TSK ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, 

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

predpisov, vydáva nasledovné stanovisko k dotknutej stavbe:  
súhlasí bez pripomienok. 
TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej 

dokumentácie. 

n) UPC Broadband, a.s. Bratislava: 

V danej lokalite Nozdrovice sa siete UPC nenachádzajú. V prípade písomného stanoviska sú naše vyjadrenia 

spoplatnené. 

o) Slovak Telekom, a.s.Bratislava, zo dňa 22.08.2018, č. 6611824110: 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové územie. 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
ktoré sú neoddelitefnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
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Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451 
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 společnosti 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 
vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vviadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a 
dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku. 
14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
15.Prílohy k vyjadreniu: 
*Všeobecné podmienky ochrany SEK 
*Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých us kutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchiostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej.  

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 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 Slovák 
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 Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 
777474 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené  

mailto:marcel.garai@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vviadrenia
mailto:hradil@suptel.sk
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-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného 
uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 
-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 
vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu. 

p) Orange Slovensko, a.s. Bratislava, zo dňa 27.4.2018, č. BA-1381/2018: 

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

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a 

spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri 

vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 

komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 

nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 

žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 

projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..  
 

r) Slovenský pozemkový fond, Reg.odbor, zo dňa 1.05.2018, č. SPFS/2018/12391, 
SPFZ/2018/2018/045121:: 

Vec: Stanovisko k stavbe „INS_FTTH_ILJLAV_02_Nozdrovice" k.ú. Košeca 

Na Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF") Regionálny odbor Považská Bystrica bola doručená žiadosť 

spoločnosti Profi-NETWORK, s.r.o., sídlom Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín pre navrhovateľa Slovák 

Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zast. spoločnosťou Profi - NETWORK, s.r.o. so 

sídlom Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín na základe plnomocenstva zo dňa 19.12. 2017 o vyjadrenie k 

návrhu stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" v kat. území Košeca za účelom vydania územného 

rozhodnutia. Predmetnou stavbou budú dotknuté nasledovné pozemky: 

- v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 

Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemok NV") a to : 

-KN E pare. č. 15/503, LV č. 1523 zapísané pod B2 v podiele 1/252, pod B3 v podiele 1/252, pod B4 v podiele 

1/126, pod B8 v podiele 1/12, pod B9 v podiele 1/40, 

-KN E pare. č. 7/504, LV č. 1532 zapísané pod B2 v podiele 8/384, pod B3 v podiele 8/384, pod B4 v podiele 

24/384, pod B5 v podiele 14/384, pod B6 v podiele 6/576, pod B7 v podiele 5/576, pod B8 v podiele 16/576, 

pod B I 7  v podiele 32/384, 

-KN E pare. č. 1/101, LV č. 1534 zapísané pod BI v podiele 5/288, pod B2 v podiele 24/384, pod B3 v podiele 

112/4032, 

-KN E pare. č. 5/502, LV č. 1751 zapísané pod B2 v podiele 1/6, pod B3 v podiele 1/36, pod B4 v podiele 

1/252, pod B5 v podiele 19/504, pod B6 v podiele 1/252, pod BI 1 v podiele 1/40, 

-KN E pare. č. 4, LV č. 1752 zapísané pod B2 v podiele 1/6, pod B3 v podiele 1/36, pod B4 v podiele 1/252, 

pod B5 v podiele 19/504, pod B6 v podiele 1/252, pod BI 1 v podiele 1/40, 

-KN E pare. č. 2, LV č. 1753 zapísané pod B2 v podiele 1/6, pod B3 v podiele 1/30, pod B4 v podiele 1/60, pod 

B5 v podiele 1/252, pod B6 v podiele 1/252, pod B7 v podiele 3/126, pod B8 v podiele 1/252, pod B9 v podiele 

1/252, pod B10 v podiele 1/126, pod B13 v podiele 1/24, pod B16 v podiele 5/126, pod B18 v podiele 1/40, 

pod B19 v podiele 1/40, pod B21 v podiele 1/84, 

-KN E pare. č. 3/101, LV č. 2032 zapísané pod B2 v podiele 14/384, pod B3 v podiele 24/384, pod B4 v 

podiele 24/384, pod B5 v podiele 12/384, pod B6 v podiele 12/384, pod B7 v podiele 14/384, pod B8 v podiele 

6/576, pod B9 v podiele 5/576, pod B10 v podiele 16/576, pod B i l  v podiele 28/384, pod BI 5 v podiele 

12/384, 

http://www.telekom.sk/
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-KN E pare. č. 8/501, LV č. 3214 zapísané pod B2 v podiele 8/384, pod B3 v podiele 6/384, pod B4  v podiele 

1/96, pod B5 v podiele 1/144, pod B6 v podiele 8/384, pod B7 v podiele 8/384, pod B8 v podiele 12/384, pod 

B9 v podiele 12/384, pod B10 v podiele 20/768, pod BI 1 v podiele 15/768, pod B12 v podiele 16/384, pod 

B13 v podiele 12/384, pod B14 v podiele 12/384, pod B15 v podiele 15/768, pod B22 v podiele 32/384, 

-KN E pare. č. 11/11, LV č. 3287 zapísané pod B2 v podiele 14/384, pod B3 v podiele 1/96, pod B4 v podiele 

1/144, pod B5 v podiele 8/384, pod B6 v podiele 8/384, pod B7 v podiele 24/384, pod B8 v podiele 12/384, 

pod B9 v podiele 12/384, pod B10 v podiele 10/384, pod B i l  v podiele 10/384, pod B12 v podiele 6/576, pod 

B13 v podiele 5/576, pod B14 v podiele 5/576, pod B15 v podiele 16/576, pod B16 v podiele 5/576, pod B17 v 

podiele 5/576, 

-KN E pare. č. 1425/7, LV č. 3792 zapísané pod B2 v podiele 1/4, 

-KN E pare. č. 1425/8, LV č. 3793 zapísané pod BI v podiele 1/3, 

-KN E pare. č. 6/501, LV č. 3870 zapísané pod B3 v podiele 4/147, pod B9 v podiele 1/40, pod B I 0  v podiele 

1/24, v katastrálnom území Košeca. 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch NV podľa priloženej PD za podmienok: 

-stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného konania a územného 

rozhodnutia, 

-stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom 

katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade 

so stavebným povolením, 

-k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov N V, 

-po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší 

účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 

SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa zákona č. 351/2011 Z.z. . V prípade, že v 

územnom konaní verejný záujem nie je preukázaný, SPF súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných 

podmienok: 

-stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, 

ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o 

zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia 

a uloženia stavby, po dokončení stavby budú pozemky NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 

využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej 

by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom 

neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami. 
Žiadame aby boli uvedené podmienky zapracované v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. 

Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a 

nemá voči fondu nárok na ich náhradu. 

s) Okresný úrad Trenčín – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, zo dňa 10.05.2018, č. 
OU-TN-OCDPK-2018/016815-002/BLA: 

Vec : „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" - stanovisko k PD pre vydanie územného rozhodnutia 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 

Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne 

príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb."), na základe žiadosti spoločnosti 

Profí-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, o stanovisko k projektovej dokumentácii 

stavby „INS_FTTH_IL_lLAV_02_Nozdrovice", dáva nasledovné stanovisko: 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Košeca, miestnej časti 

Nozdrovice. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950 m. Časť navrhovanej trasy je v súbehu s cestou 

1/61. Navrhovaná trasa 1 x križuje cestu 1/61. 

Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. je časť navrhovanej trasy umiestnená v 

zelených pásoch v súbehu s cestou 1/61: 

-v km cca 145,020 - 145,080 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia 

-v km cca 144,960 - 145,120 (kumulatívne) vpravo v smere staničenia 

Križovanie cestného telesa cesty 1/61 je navrhnuté pretláčaním v km cca 145,050 (kumulatívne). 

S predloženým projektom stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" a s vydaním územného 

rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 
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a)Zemný kábel v súbehu s cestou 1/61 umiestniť mimo existujúce teleso cesty. 

b)Križovanie cesty 1/61 v km cca 145,050 (kumulatívne) realizovať technológiou pretláčania kolmo na os 

cesty, v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. 

c)Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 

d)V prípade obmedzenia premávky na ceste 1/61 z dôvodu realizácie stavby je potrebné v ďalšom stupni PD 

pre vydanie stavebného povolenia predložiť aj projekt dočasných dopravných značiek, odsúhlasených OR PZ 

ODI a podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie. 

e)Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to 

vyžiada verejný záujem. 

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného 

rozhodnutia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 

 

t) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 27.04.2018, č.  OU-IL-OSZP-2018/000722-002: 

Vec: „INS_FTTH_IL_lLAV_02_Nozdrovice " - vyjadrenie 

Dňa 16. 04. 2018 bola na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o 

vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie stavby 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" k. ú. Košeca. Investorom stavby je Slovak Telekom, a.s., 

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete v obci Košeca, v miestnej časti Nozdrovice. 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy je cca 1950m.  
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 

písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane prírody") vydáva  vyjadrenie  podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane prírody k 

vydaniu územného rozhodnutia k projektovej dokumentácií stavby 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice", ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 

117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018. 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, má k 

vydaniu územného rozhodnutia pripomienky: 
1.V prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné 

postupovať v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody. 

2.Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, 

vlastník pozemku - zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 

vegetácie). 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu 

ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody. 

v) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 10.05.2018, č. OU-IL-OSZP-2018/000772-02 SUC: 

Vec: ,,INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice' – v y j a d r e n i e  
Dňa 16. 04. 2018 bola na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o 

vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" na pozemkoch katastrálne územie Košeca pre investora Slovák 

Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.  
Projektovú dokumentáciu apríl 2018, značka Y-l8-010/003.03.01 vypracoval Profi- NETWORK, s.r.o. 

Bratislavská 117/48,911 05 Trenčín. 
Celá sieť bude napojená z ústredne, ktorá je umiestnená v budove na parcelnom čísle KN-C 2/4 v obci 

Košeca. Z tejto budovy vedú existujúce chráničky Slovak Telekom. a.s. V týchto miestach sa kopať 

nebude. Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie 

niektorých domov. Nové stĺpy sa budovať nebudú. 

Trasa tohto projektu bude ukončená v parcele KN-C 1767 (KN-E 27/501) v miestnej časti Nozdrovice. 

Ďalšie pokračovanie trasy smerom na obec Košeca je riešené samostatným projektom s názvom INS 

FTTH IL ILAV_02_Košeca. Dĺžka novej zemnej káblovej trasy vo výkresoch červená trasa): cca 1 950 m. 
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 

písm. a) vodného zákona v platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je v 

súlade s § 140b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona záväzné stanovisko: 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok: 

1.Navrhovaná stavba bude umiestnená na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok 

Nozdrovický potok, číslo toku 2234, číslo hydrologického poradia 4-21-08-102. Na uskutočnenie 

stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 

27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je nutné priložiť stanovisko správcu 

predmetného vodného toku, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod 

Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany. 

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu 

štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. 

z) Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, zo dňa 26.4.2018, č. OU-IL-OKR-2018/000710-002: 

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_IL ILAV 02_Nozdrovice" 
- stanovisko 
V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 

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

podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Ilava vydáva 
záväzné stanovisko 
pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_ Nozdrovice" z hľadiska civilnej ochrany. 
Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre územné konanie a vydanie územného 

rozhodnutia Okresný úrad Ilava dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať 

zariadenie civilnej ochrany. 

Okresný úrad Ilava  s ú h l a s í   s územným konaním a vydaním územného rozhodnutia na stavbu 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02 Nozdrovice" bez pripomienok. 

 
x) Krajský pamatkový úrad Trenčín, zo dňa 25.04.2018. č- KPUTN-2018/8643-2/32706: 

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 

16.04.2018 k projektovej dokumentácii stavby pre územné rozhodnutie 

„INS_FTTH_ILJLAV_02_Nozdrovice" pre investora: Slovák Telekom, a. s. v zastúpení: Profi - 

NETWORK, s. r. o. vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce 

záväzné stanovisko 
KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Košeca 

súhlasí a určuje tieto podmienky: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne 

ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné 

vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ 

Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s 

dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením 

telefonického kontaktu. 

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 

KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa 

oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 
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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 

vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín 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,stanovisko 

vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného 

zákona. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade 

s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch 

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

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby. 
 

y) Slovenská správa ciest, a.s. -IVSC Žilina, zo dňa 7.5.2018, č. SSC/8150/2018/6470/11665: 

Vec: „INS FTTH IL ILAV 02 Nozdrovice". Vyjadrenie 

Slovenská správa ciest IVSC Žilina, majetkový správca štátnych ciest I. triedy, predkladá k Vašej žiadosti o 

vyjadrenie k PD pre účely vydania územného rozhodnutia nasledujúce stanovisko. 

Investor plánuje vybudovanie novej optickej siete v obci Košeca, miestna časť Nozdrovice. Predmetná žiadosť 

a zjednodušená projektová dokumentácia rieši vybudovanie trasy HDPE trubiek pre inštaláciu optických káblov 

v k.ú. Nozdrovice. 

K predloženej PD máme nasledujúce pripomienky: 
1.Pri realizácií dotknutej stavby dôjde k súbehu (pravostranné, ľavostranne) a križovaniu trasy s cestou 1/61 v 
144,960 km - 145,120 km, cca v dĺžke 0,160 km. 
2.Súčasťou predmetnej stavby je aj vybudovanie 2 ks skriniek PODB, ktoré budú situované na verejných 
priestranstvách. 
3.K súbehom trasy s cestou 1/61 dôjde v týchto úsekoch: 
-Ľavostranný súbeh, 145,020 km - 145,080 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v 
chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty.  
-Pravostranný súbeh, 144,960 km - 145,120 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený pás), resp. v 
chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty. 
4.Ku križovanie trasy s cestou 1/61 dôjde v týchto úsekoch: 
-145,050 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v hĺbke min. 1,2 m pod 
niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky. 
-Štartovacia aj čakacia jama musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, resp. ich 
umiestnenie max. v zelenom páse. 
-Ostatné uloženie optických káblov sa nedotýka cesty 1/61, ale miestnych komunikácií, ktoré sú v správe 
mesta. 
5.Správca cesty nesúhlasí, aby sa akékoľvek stavebné a dopravno-manipulačné činnosti vykonávali z cestného 
telesa cesty I. triedy. 
6.Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovke, ani v cestnom telese cesty. 
7.Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti 
cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty 1/61. 
8.V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 
9.Po ukončení stavebných prác požadujeme miesto zásahu a okolie uviesť do pôvodného stavu. 
10.Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty 1/61 premiestniť, resp. 
odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty. 
11.Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/61 (Ing. 
Kozák, 0903 903 506) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné 
rešpektovať. 
12.Správca štátnej cesty 1/61 požaduje pripomienky zapracovať do územného rozhodnutia. 
13.Zároveň žiadame, aby trasa optického kábla bola v celej dĺžke v dotyku so štátnou cestou 1/61 zameraná 
porealizačným geometrickým plánom a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene s vlastníkom 
dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom 
majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
14.Projektovú dokumentáciu dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným 
dopravným inšpektorátom. 
15.O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad v Trenčíne, odbor pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie. 
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za splnenia našich pripomienok a ich zapracovania do 

rozhodnutia. 
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z) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, zo  dňa 06.06.2018, č. 4600044496: 

Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. Vyjadrenie k územnému 

rozhodnutiu a stavebnému povoleniu. 

K Vašej požiadavke zo dňa 06.06.2018 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) na základe Vašej žiadosti stanovuje nasledovné: 

SSD, a.s. v danej lokalite plánuje vykonať akciu: 

- 10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV - TN je odovzdaný na PM 

Presné umiestnenie nových ERZ až po vypracovaní PD. 

1.V predmetnej lokalite podľa predloženej projektovej dokumentácie a v jej blízkosti sa energetické 

zariadenia: nachádzajú - skrine, trafostanica, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body. Zakreslenú 

orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, 

(bledomodrou - WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia). 

2.Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a 

bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na 

každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN 

vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem 

STN.) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

3.Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej 

trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4.Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej na e-

mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD. 

5.Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a 

ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne pred jednať postup prác na príslušnom Stredisko 

údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu 

SSD z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu 

tohto vyjadrenia. 

6.V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú stranu. 

V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho 

zariadenia. 

7.Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. 

8.Toto vyjadrenie slúži pre potreby vydania územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia. 

9.Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie 

fotokópie tohto vyjadrenia. 

 

a1) SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, zo dňa 9.5.2018, č. TD/NS/0343/2018/Ga: 
Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k 
umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 
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"): 
S Ú H L A S Í  s  u m i e s t n e n í m  v y š š i e  u v e d e n e j  s t a v b y  za dodržania nasledujúcich 

podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 
ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 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 100m, 
alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 
-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 
z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných 
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
http://www.spp-distribucia.sk/
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-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

-stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu 
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

-ak pri výkopových prácach bolo 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, 

-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 inžinierske 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 uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských 
zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na 
tel.č. : 0850 111 727, 

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo 
výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon, 

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, 
STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, 

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem, 

-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

-v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY:žiadne 

 
b1) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.OZ Piešťany, SPSV I Púchov, zo dňa 06.12.2018: 

Vec: „INS_FTTH_IL_lLAV_02_Košeca" – vyjadrenie 

Listom doručeným dňa 15.05.2018 ste nás v zastúpení investora, ktorým je Slovak Telekom, a.s. požiadali o 

vyjadrenie k projektovej dokumentácii horeuvedenej stavby v obci Košeca. 

Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovak Telekom, a.s. na pripojenie niektorých 

domov. Trasa povedie nasledovnými ulicami: ul. Bálentova, Bytovky, Dolný majer, Hlavná, Krúžok, Nad 

brehom, Pekárska, Pod Hôrkou, Pri tehelni, Prúdy, Rudnianska, Sadová, Školská, Športovcov, Továrenská, Úzka, 

V slatinách, Zliechovská, Železničná, Železiarska. Nové stĺpy sa budovať nebudú. Dĺžka novej zemnej káblovej 

trasy bude cca 13110 m. Parcely vo vlastníctve SR - SVP š.p., dotknuté predmetnou stavbou:KNC 98/1, 98/4, 

382/1, 417/1, 417/5, 424, 458, 459/7, 1767, 1783; KNE 345/502, 1097/501, 472/502, 342/501, 345/502, 472/503, 

13/503, 13/504, 12/501, 1338/502. 

Trasa navrhovanej stavby križuje a je v časti vedená v súbehu s drobnými vodnými tokmi: 

1.Podhradský potok (4-21-08-2210), 

2.BP Podhradského potoka                                   (4-21-08-2242), 

3.Nozdrovický potok  (4-21-08-2234), 

4.BP Nozdrovického potoka                                  (4-21-08-2235) - bez správcu. 

K predloženej dokumentácii uvádzame nasledovné: 

SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za 

dodržania našich podmienok. Predmetná stavba je v dotyku s drobnými vodnými tokmi, ktoré majú v zmysle 

zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. prístupové pásmo vo vzdialenosti min. 5,00 m od brehových čiar vodných 

tokov. Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 min. 4,0 m od brehových čiar. (V ochrannom 
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pásme nie je prípustná orba,stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami 

škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí). 

1.Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (Terminológia Hydrotechnika) priesečnica brehu a maximálnej 

hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. 

2.Pri realizácii optickej siete požadujeme dodržať ochranné pásma vodných tokov z hľadiska priestorového 

vedenia predmetnej stavby - súbeh. 

3.V prípade dotyku navrhovanej stavby s pozemkami vo vlastníctve SR - SVP š.p., požadujeme na uloženie 

optickej siete zo zákona č. 351/2011 Z z. o elektronických komunikáciách, uloženie siete na pozemku v správe 

SVP, š.p. zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany, uzatvorením zmluvy o zriadení 

vecného bremena, a to bezodkladne po zriadení danej stavby. 

4.Na predmetnú stavbu je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách potrebný súhlas OÚ OSoŽP - 

OŠSV Ilava. 

5.K vytýčeniu stavby, k zahájeniu a k ukončeniu realizačných prác pri vodnom toku požadujeme prizvať 

zástupcu SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, Ing. Pecho tel.č. 042/465 00 18, 0903 925 608. 

6.SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku s pozemkami 

SR - SVP š.p., v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...). 

7.Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať 

predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa 

iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

8.Upozorňujeme: V zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody 

spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 

 

5. Investor je povinný po ukončení stavby zabezpečiť zriadenie vecného bremena na dotknutých pozemkoch. 

 

6. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, týkajúce sa predovšetkým vytýčenia podzemných vedení pred 

začatím zemných prác, dodržania ochranných vzdialeností podľa platných predpisov, dodržanie priestorového 

usporiadania  inžinierskych sietí, je  investor povinný rešpektovať v plnom rozsahu. 

 

7. Existujúcu zeleň v čo najväčšej miere zachovať a pri uskutočňovaní stavby náležite  ochraňovať. V prípade, 

že bude nevyhnutný výrub stromov alebo akejkoľvek dreviny,  postupovať v zmysle zákona č. 287/1994 Zb. o 

ochrane    prírody a krajiny. 

 

8. Všetky zemné práce budú vykonávané podľa platných stavebných a  bezpečnostných  predpisov a príslušných 

STN. 

 

9. Pred zakopaním rýh vykoná investor zameranie skutkového stavu. 

 

10. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných 

nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody je investor povinný uhradiť v plnom rozsahu. 

 

11. Po ukončení pokládky káblov je investor povinný zabezpečiť uvedenie trasy kábla do pôvodného stavu 

vhodnou úpravou terénu podľa požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií. 

 

12. V zmysle § 56 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpsiov  stavba  n e v y ž a d u j e   stavebné povolenie. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :  nebolo vydané. 

 

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

nadobudlo právoplatnosť. 

 

 

Toto územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 

účastníkov konania podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. 

 

Správny poplatok sa určuje podľa položky č. 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpsiov v sume 100,- €, ktorý bol uhradený pri podaní návrhu o územné 

rozhodnutie. 
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O d ô v o d n e n i e: 

Dňa 13.11.2018 podala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 

35763469, zastúpená spoločnosťou Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/478, 911 05 Trenčín, IČO: 

36299448  návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby 

„INS_FTTH_IL_ILAV_02_Nozdrovice" na pozemkoch parc.č.  KN  - ako líniová stavba v katastrálnom území  

Košeca. 

 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),  oznámil 

verejnou vyhláškou dňa 20.11.2018 (vyvesené 20.11.2018, zvesené 05.12.2018) začatie územného konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne 

nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.12.2018, o výsledku ktorého bol spísaný 

záznam.  

Svoje stanoviská oznámili: Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, Eneregotel, a.s. Bratislava, Okresný úrad Ilava, 

odb.kríz.riadenia, OR HaZZ Trenčín, SVP,š.p.-OZ Piešťany, SCTSK Trenčín, Okresný úrad, odb.pre 

cest.dopravu a PK Trenčín, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, TSK Trenčín,  SSD, a.s. Žilina, SPP-D, a.s. 

Bratislava, Slovanet Bratislava, O2 Slovakia,s.r.o. Bratislava, MDV SR Bratislava, MV SR Bratislava, MO SR 

Bratislava, MDV SR –Hlav.hygienik, Orange Slovensko, a.s., OTNS Bratislava, Okres.riaditeľstvo PZ-ODI 

Trenčín . 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického 

vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie 

a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Stavba je v zmysle ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách stavbou vo verejnom záujme.   

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Poučenie o odvolaní: 

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

možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa  doručenia rozhodnutia na Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 

64 Košeca. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.   

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku zákon č. 162/2015 Z.z.. 

 

 

 

Mgr. Radomír   B r t á ň 

       starosta obce  

  

 

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 42, ods. 2 zákona 

č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavenom poriadku (stavebný zákon, v znení neskorších 

predpisov). 
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Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: (doručenky do vlast. r.) 

1. Navrhovateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, ktorého zastupuje 

2.                        Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 01  Trenčin 

23. Ing. Martin Štiffel, Bratislavská 117/48, 911 05  Trenčín 

 

Dotknuté orgány: (doručenka doporučene) 

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

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slov. partizánov  1130/50, 017 01  Považská 

Bystrica 

5. Energotel, Jána Milca 44, 010 01  Žilina 

6. Min.obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašov.pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31  Banská Bystrica 

7. Min.vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42  

Trenčín 

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

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01  Trenčín 

10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná  7, 911 42  Trenčín 

11. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 

12. Okresný úrad Ilava - odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 

13. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, 911 50  Trenčín 

14. Orange Slovensko, a.s., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

15. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01  Považská Bystrica 

16. Slovenský pozemkový fond, Budkova  36 súp. č. 29, 817 15  Bratislava 

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

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

19. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

20. SVP š.p., Povodie stredného Váhu I, Púchov - Nimnica 

21. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava 

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

  

Na vedomie:  

23. Obec Košeca, stavebný úrad 

 

 


