MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
číslo: Sú. 1381/24235/2019

dňa: 06.09.2019

Vybavuje: Ing. Mačasová 038/7629 134

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE O

UMIESTNENÍ

LÍNIOVEJ

STAVBY

Mesto Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.
1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa
§ 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby Optická prípojka Bánovce nad
Bebravou 2 – Telekomunikačná optická trasa“ na pozemkoch parciel KN-C č. 2395/1,
2395/3, 2396/1, 2432/1 (ako časť parcely KN - č. 2371/1), 2432/2, 4699/1 (ako časť parciel
KN-E č. 1500, 1692/100, 1713/101), 4699/2 – líniová stavba v k. ú. Bánovce nad Bebravou
v meste Bánovce nad Bebravou podaného dňa 23.03.2019 navrhovateľom Energotel, a.s.,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217 v zastúpení cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821
04 Bratislava, IČO: 35 872 926, prerokovalo návrh v územnom konaní s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §-ov 34 - 41 stavebného zákona a na
základe tohto posúdenia podľa §-ov 39, 39a ods. 1, 2 stavebného zákona, v súlade s § 4 Vyhl.
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s
§-mi 3, 4, 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny
poriadok“/ vydáva
pre navrhovateľa:

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
IČO: 35 785 217
/ďalej len „navrhovateľ/
povolenie

na umiestnenie stavby:

„Optická prípojka Bánovce
Telekomunikačná optická trasa“

nad

Bebravou

2

–

v katastrálnom území:

/ďalej len „stavba“/
KN-C č. 2395/1, 2395/3, 2396/1, 2432/1 (ako časť parcely KN č. 2371/1), 2432/2, 4699/1 (ako časť parciel KN-E č. 1500,
1692/100, 1713/101), 4699/2 – líniová stavba
Bánovce nad Bebravou

v meste:

Bánovce nad Bebravou

podľa PD vypracovanej:

TEXNET, s.r.o., zodp. projektant Ing. Jozef Chovanec, aut.
osv. č. 0570*A2, marec/2019

na pozemkoch parciel:
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druh a účel stavby:

inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona) diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia,
líniová stavba (§ 139 ods. 3 písm. f) stavebného zákona)

tak, ako je zakreslené v priloženej grafickej prílohe podľa § 39a ods. 1 stavebného
zákona, ktorá je podľa § 4 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z. neoddeliteľnou súčasťou tohto
rozhodnutia.
Stavebno-technické riešenie stavby:
Projekt ,,Optická prípojka Bánovce nad Bebravou 2“, počíta s prepojením a inštaláciou
optického 48 vláknového kábla medzi bodom A (elektrická rozvodňa( na parc. č. 2395/3
a bodom B (zemná šachta pri stĺpe verejného osvetlenia), ktorý je na parc. č. 2432/2. Stavba
je charakterizovaná ako telekomunikačná stavba. V navrhovanej trase výkopu bude uložená
optická chránička HDPE 40 hrubostenná. Prechody cez spevnené plochy (chodníky a cestné
komunikácie) budú realizované cez chráničky, ktoré boli pre tento účel pripravené v rámci
rekonštrukcie týchto spevnených plôch. Trasy chráničiek a ich spojky sa vyznačia
rezonančnými markrami podľa predpisu pre označovanie trás optických káblov. Trasy budú
geodeticky zamerané. Stavba neobsahuje nadzemné časti. Optické chráničky sa v celom
priebehu výstavby uložia do lôžka zo zeminy, Hĺbka uloženia bude 0,60m. Krytie 0,50m. Nad
chráničky sa uloží výstražná fólia PVC oranžovej farby.
Podrobnejšie rieši predložená PD vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Jozef
Chovanec, aut. osv. č. 0570*A2, marec/2019.
I. Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa podľa § 39 ods. 1, § 39a ods. 2, § 66 ods. 3 a
4 stavebného zákona a § 4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. určujú tieto
záväzné podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parciel KN-C č. 2395/1, 2395/3, 2396/1,
2432/1 (ako časť parcely KN - č. 2371/1), 2432/2, 4699/1 (ako časť parciel KN-E č.
1500, 1692/100, 1713/101), 4699/2 – líniová stavba v k. ú. Bánovce nad Bebravou
v meste Bánovce nad Bebravou tak, ako je vyznačené a zakreslené vo výkrese č. 01 –
Navrhovaná trasa vypracovanom na podklade katastrálnej mapy zodpovedným
projektantom Ing. Jozef Chovanec, aut. osv. č. 0570*A2, marec/2019, ktorý je
overený stavebným úradom v konaní o umiestnení stavby a tvorí neoddeliteľnú súčasť
projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby „Optická prípojka Bánovce nad
Bebravou 2 – Telekomunikačná optická trasa“.
2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: telekomunikačné rozvody a vedenia
budú v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 vyhl. MŽP SR 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 v zastavanej časti mesta umiestnené pod povrch
zeme pri rešpektovaní danej konfigurácie terénu. Uloženie káblov sa prevedie v súlade
s STN 73 6005:11/2001 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v
územnom konaní vypracovanej TEXNET s.r.o., zodp. projektant Ing. Jozef Chovanec,
aut. osv. č. 0570*A2, marec/2019. V prípade zmeny umiestenia stavby je potrebné
v zmysle § 41 stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu územného
rozhodnutia.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vyhlášku č. 508/2009 Z.z.
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Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Rovnako je potrebné
dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na
stavenisku.
5. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov,
realizáciu stavebných prác zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými
opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej
hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach
neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych
vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie
hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007
Z.z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č.
549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v
životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie
hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania
stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a
zamedziť znečisteniu susedných pozemkov.
6. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i ods.
5 stavebného zákona), všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, certifikáty
a prehlásenia o zhode použitých materiálov.
7. Navrhovateľ je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov
alebo stavieb a aby vykonávaním nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. V prípade
vzniku škody je stavebník povinný uhradiť náhradu škody v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka.
8. Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá
navrhovateľ. Podľa § 75 ods.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí
navrhovateľ resp. stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností
autorizovaným geodetom a kartografom. Navrhovateľ je povinný rešpektovať
ochranné pásma jestvujúcich rozvodov a zariadení technického vybavenia územia.
Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný zabezpečiť vytýčenie
všetkých podzemných vedení a zariadení u ich správcov.
9. Navrhovateľ je podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z. povinný
viesť stavebný denník a zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta,
kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska
s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch konania.
10. Stavenisko bude spĺňať základné požiadavky v zmysle § 43i ods.3 stavebného zákona.
11. Stavba bude dokončená do troch rokov, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.
Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Navrhovateľ je povinný oznámiť meno
dodávateľa a kontaktné údaje na stavbyvedúceho v lehote 15 dní odo dňa ukončenia
výberového konania.

Sú. 1381/24235/2019 - 3 -

12. S realizáciou stavby sa môže začať, až keď územné rozhodnutie o umiestnení stavby
nadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní
/ďalej len „správny poriadok“/ nakoľko podľa § 56 ods. b) stavebného zákona sa pre
stavbu nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí,
vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
Navrhovateľ je povinný si vyžiadať od tunajšieho stavebného úradu potvrdenie o
právoplatnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
13. Na uskutočnenie stavby budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (§ 43f stavebného zákona).
14. Navrhovateľ je povinný upozorniť stavebný úrad o začatí a ukončení stavebných prác.
15. Použitie prenosného dopravného značenia podlieha jeho určeniu v zmysle § 61 ods. 1
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným správnym orgánom pre cesty III. triedy je Okresný úrad Trenčín, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou.
16. Toto rozhodnutie nie je povolením na zvláštne užívanie verejnej zelene,
chodníkov a miestnych komunikácii a tiež dopravného značenia so zvláštnym
užívaním spojené. V prípade akéhokoľvek zásahu výkopom do verejnej zelene,
chodníkov a miestnych komunikácii (vrátane celého cestného telesa), alebo v prípade
potreby vyčleniť manipulačný pás počas prác, je potrebné pred samotnou realizáciou
prác požiadať príslušný odbor OÚ Bánovce nad Bebravou o vydanie povolenia na ich
zvláštne užívanie a určenie prenosného dopravného značenia, prípadne uzávierky
počas prác, ktoré bude vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ SR - OPDP
Bánovce nad Bebravou.
17. Stavebník je povinný skládku materiálu umiestniť výlučne v priestoroch, ku ktorým
má vlastnícky alebo iný vzťah v zmysle stavebného zákona. V prípade, ak na skládku
bude potrebný záber verejného priestranstva, je stavebník povinný požiadať správcu
verejného priestranstva t.j. príslušný odbor Mestského úradu v Bánovciach nad
Bebravou o povolenie záberu.
18. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisteniu komunikácii,
stavebník je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických
opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií najmä vynášaním
blata a zeminy z miesta stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú
dopravu. Pre technologické zásobovanie výstavby v maximálnej miere využívať
existujúce spevnené komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je pôvodca
povinný bezodkladne odstrániť takéto príčiny závad v zjazdnosti.
19. Navrhovateľ dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy v bode II a
podmienky správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického
vybavenia územia v bode III:
II. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO2019/004776-002 zo dňa 14.06.2019: na základe uvedeného OU-BN-PLO nemá námietky
proti predloženej projektovej dokumentácií na predmetnú stavbu za nasledovných
podmienok:
1. V prípade trvalého záberu, resp. dočasného (viac ako jeden rok a najviac do 10 rokov)
záberu poľnohospodárskej pôdy, je potrebné pred vydaním stavebného povolenia
požiadať OU-BN-PLO o vydanie rozhodnutia resp. stanoviska a doložiť doklady podľa §
17 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
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2. V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas
kratší ako jeden rok pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na
poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej
pôdy v zmysle § 18 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
3. Toto stanovisko neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na
predmetnom pozemku.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor starostlivosti o životné prostredie –
ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/003421-002 zo dňa 23.04.2019 nemá pripomienky k
vydaniu územného rozhodnutia na stavbu ,,Optická prípojka Bánovce nad Bebravou 2“. Toto
vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona a podľa § 103
ods. 7 zákona sa považuje za záväzné stanovisko.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH
pod č. OU-BN-OSZP-2019/006060-002 zo dňa 19.07.2019: Orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva súhlasí s predkladanou projektovou dokumentáciou za
nasledujúcich podmienok:
- so stavebnými odpadmi sa bude nakladať v zmysle § 77 ods. 1 a ods. 2 zákona o odpadoch
Stavebné odpady z komunikácií budú materiálovo zhodnotené v zmysle § 77 ods. 4 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.
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií pod č. OU-BN-OCDPK-2019/004694-002 zo dňa 30.05.2019: S predloženým
riešením súhlasíme, je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky:
- 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 požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie uvedenej cesty a určenie prenosného dopravného značenia počas prác, ktoré bude
vopred spracované a odsúhlasené na ORPZ OPDP Bánovce nad Bebravou.
Toto stanovisko za splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného
rozhodnutia.
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pod č. SC/2019/401-2 zo dňa
06.03.2019: Správa ciest TSK s návrhom uvedenej stavby v zmysle predloženej
dokumentácie súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon(l35/1961 Zb.z. v
platnom znení) a STN;
- realizáciu predmetnej stavby riešiť bez zásahu do cestnej komunikácie III. triedy v správe
SC TSK;
- križovanie s cestou III. triedy riešiť pretlakom kolmo na os cesty, min. v hĺbke 1,2 m pod
úrovňou nivelety vozovky s uložením vedenia do chráničky;
- žiadame, aby štartovacie a cieľové jamy boli umiestnené podľa možností mimo cestného
pozemku;
- pri budovaní nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty;
- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste III. triedy, prípadne na objekt
priestupu;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k porušeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho
systému cestnej komunikácie /uličné vpuste, priekopy, rigoly .../;
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- ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie
pomery, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne
prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty,
resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady stavebníka,
v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a dohodnúť riešenie,
náklady hradí stavebník;
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť ohrozená
premávka na ceste;
- po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo a upraviť
okolitý terén cesty;
- pred realizáciou požiadať príslušný cestný správny orgán o:
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle zákona č. 135/61 Zb.
o pozemných komunikáciách v platnom znení,
o vydanie povolenia vykonávania prác v ochrannom pásme cestnej komunikácie III.
triedy,
o určenie dočasného prenosného dopravného značenia;
- Začatie a ukončenie prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie SC TSK
(Kontakt: p. Kapuš Jozef, tel. kontakt: 0903658230). Rešpektovať jeho usmernenia. Po
ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú obhliadku.
SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to
vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť vestnej premávky, čím žiadateľovi
nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie III.
triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa
/stavebníka/.
SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré
neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu
stanovených podmienok.
Naše vyjadrenie nenahrádza stanoviská a rozhodnutia iných dotknutých orgánov
a organizácií v zmysle zákona.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky
samosprávny kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej
cesty.
Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/14591-2/45469 zo dňa
11.06.2019 k stavbe ,,Optická prípojka Bánovce nad Bebravou 2 – Telekomunikačná
optická trasa“ – líniová stavba, k. ú. Bánovce nad Bebravou a určuje tieto podmienky:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v
prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo
prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej
však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález
vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu
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predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom
archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o
lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej
situácie.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období
od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko platí
pre územné a stavebné konanie. 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.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR – Útvar vedúceho hygienika rezortu pod č.
19381/2019/ÚVHR/46353 zo dňa 10.06.2019: Súhlasí sa s návrhom žiadateľa cns, s.r.o.,
Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 35872926 na územné konanie stavby ,,Optická
prípojka Bánovce nad Bebravou 2“.
III. Vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického
vybavenia územia:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 562/2019/621 zo dňa 29.07.2019
k predloženej dokumentácii dáva nasledovné vyjadrenie:
- S vydaním územného rozhodnutia na hore uvedenú stavbu súhlasíme po splnení
nasledovných podmienok:
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej
správe, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priloženej projektovej dokumentácie,
výkres č. 01.
- Nový optický kábel požadujeme pri súbehu s verejným vodovodom a verejnou
kanalizáciou navrhnúť vo vzdialenosti min. 1 m od potrubia verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie.
- Pri križovaní nového optického kábla s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou
požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble umiestniť do
oceľovej chráničky s presahom min. 1 m.
- Pred začiatkom stavby bezpodmienečne požiadajte o presné vytýčenie dotknutého
vodovodného a kanalizačného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Bánovce nad
Bebravou, vedúci strediska Ing. Botka, č. tel. 038/760 21 06, 0905 251 216.
- Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou
požadujeme realizovať ručne.
- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú
vykonávať zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie a tiež podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného, resp. kanalizačného potrubia, ktoré
nevyvolala naša spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.
- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác na pokládke nového
optického kábla vedúcemu strediska VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkovi a pred
zásypom ryhy ho prizvať na kontrolu uloženia týchto optických káblov v miestach
súbehov a križovaní s verejným vodovodom.
- Bolo doložené Plnomocenstvo, v ktorom spoločnosť Energotel a.s. splnomocňuje
spoločnosť cns s.r.o. na: právne úkony v súvislosti s vykonávaním inžinierskej činnosti,
zastupovanie na územnom konaní, zastupovanie v súvislosti s podaním oznámenia o stavbe
optickej prípojky, na preberanie písomností a iných zásielok, na právne úkony s tým
súvisiace.
- Vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS,
a.s. OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.
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Západoslovenská distribučná, a.s. pod č. CD 8042/2019 zo dňa 11.02.2019 zaujíma
k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko:
1. K dnešnému dňu sa v miestach optickej telekomunikačnej trasy v dotknutom území mesta
Bánovce nad Bebravou nachádzajú nadzemné vedenia vysokého napätia a podzemné
káblové vedenia vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Tieto
vedenia nie sú geodeticky zamerané a ich informatívna poloha je uvedená v prílohe tohto
stanoviska.
2. Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky existujúce
podzemné káblové vedenia vysokého napätia, ktoré križujú a sú v súbehu s plánovanou
optickou telekomunikačnou trasou. Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí
koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Hudec, tel.: 038/7463045,
3. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na predmetnej stavbe, musia byť riadne
a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajších nadzemných vedení vysokého
napätia (Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na
vzdialenosť menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné.) a podzemných káblových vedení
vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami
STN,
4. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení vysokého napätia sa
budú vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia
z bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je
spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská
distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom,
5. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne uložené
a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie silnoprúdových
elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atď.),
6. Pri prácach nesmie dôjsť k porušeniu základov podperných bodov a ich stability,
celistvosti uzemňovacej sústavy, alebo inému poškodeniu distribučného zariadenia
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma
v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.
SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/NS/0348/2019/Kr zo dňa 21.05.2019: 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 vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za
dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme,
že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií v existujúcimi plynárenskými
zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenia, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu správcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
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- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.- € až
150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- žiadne.
Upozornenie:
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných
a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia
stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPPD a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom
stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude
podaný najneskôr do 20.5.2020, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPPD o vydanie nového stanoviska. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi
oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových
okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak
dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko
vydané.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. ASM-40-1431/2019 zo dňa
12.06.2019: S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie
uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach
príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo
vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za
predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne
projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i
vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť
ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby
sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
Michlovský, spol. s r.o. pod č. BA-1158/2019 zo dňa 30.04.2019: 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 krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky
chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy
riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s..
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a
"Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nimi poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť
správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
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1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie
objednateľ farbou, alebo kolíkmi/
 preukázatelne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
pracovali s največšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a
hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
ochranom pásme
 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob.
0907 721 378
 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o
nepoškodení trasy
 ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ: xxxxxxxxx
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami
overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto
tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. (30.12.2019)
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611902461 zo dňa 29.01.2019 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 neoddeliteľnou 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
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: František Chupáč,
frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektrických komunikáciách sa
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v miestne stavby.
Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
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.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
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, a.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v platnom znení.
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.
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu, vykona Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
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.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alwbo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
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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.
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.
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a
budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých
uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou
infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť:
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaní telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav
Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné 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,
 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 spoločnosť
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.
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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.
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania
v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k
umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby, o ktorých by stavebný úrad musel
rozhodovať.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby je podľa § 40, ods. 1 stavebného zákona
platné tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ
budú v tejto lehote začaté stavebné práce nakoľko podľa § 56 písm. b) stavebného
zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných
sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani
ohlásenie stavebnému úradu.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona odkladný účinok odvolania proti tomuto
rozhodnutiu nemožno vylúčiť.
Odôvodnenie
Navrhovateľ Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 785 217 v zastúpení
cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava, IČO: 35 872 926 podal dňa 29.03.2019 na
tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Optická
prípojka Bánovce nad Bebravou 2 – Telekomunikačná optická trasa“ na pozemkoch parciel
KN-C č. 2395/1, 2395/3, 2396/1, 2432/1 (ako časť parcely KN - č. 2371/1), 2432/2, 4699/1
(ako časť parciel KN-E č. 1500, 1692/100, 1713/101), 4699/2 – líniová stavba v k. ú. Bánovce
nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou. Dňom podania tohto návrhu bolo v zmysle §
18 ods. 2 správneho poriadku a § 35 ods. 1 stavebného zákona začaté územné konanie.
Dňa 07.05.2019 navrhovateľ doplnil podanie o vyjadrenia: Západoslovenská distribučná, a.s.
pod č. CD 8042/2019 zo dňa 11.02.2019, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
pod č. SC/2019/401/2 zo dňa 06.03.2019, Licenciu od Telekomunikačného úradu Slovenskej
republiky pod č. 9674/2002 zo dňa 19.03.2003, BYTTHERM, s.r.o. pod č. Ja/116 zo dňa
06.05.2019 a Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611902461 zo dňa 29.01.2019. Dňa 09.05.2019
navrhovateľ opäť doplnil podanie o vyjadrenie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou –
odbod starostlivosti o ŽP – ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/003421-002 zo dňa
23.04.2019.
Vzhľadom k tomu, že návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
neposkytoval dostatočný podklad na jeho spoľahlivé posúdenie, t.j. neobsahoval náležitosti
určené § 35 ods. 1 a 3 stavebného zákona v nadväznosti na § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade
s ust. § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval navrhovateľa výzvou pod č. Sú. 1381/19852/2019
zo dňa 20.05.2019, aby doplnil svoje podanie o predpísané náležitosti a zároveň svojím
rozhodnutím pod č. Sú. 1381/19853/2019 zo dňa 20.05.2019 prerušilo konanie o umiestnení
stavby do dňa, ktorý pripadne ako posledný deň 60-dňovej lehoty určenej na doplnenie
podania v zmysle uvedenej výzvy.
Navrhovateľ dňa 19.07.2019 doručil stavebnému úradu posledný požadovaný podklad, preto
mesto Bánovce nad Bebravou v súlade s ustanovením § 39a stavebného zákona oznámilo
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listom pod č. Sú. 1381/22883/2019 zo dňa 19.07.2019 pokračovanie v prerušenom konaní o
začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň nariadilo ústne pojednávanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň 08.08.2019 a súčasne upozornilo účastníkov konania, že podľa
§ 36 ods. 1 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného
zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, v určenej
lehote svoje záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi má sa za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej
správy boli poučení, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie o začatí
územného konania bolo riadne doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej
správy, čo je preukázané doručenkami v spise. Na ústnom pojednávaní k predloženému
návrhu sa dňa 08.08.2019 zúčastnili účastníci konania tak, ako je uvedené v zápisnici.
Prítomní boli poučení o podaní námietok a pripomienok, že ich môžu uplatniť len do dňa
ústneho pojednávania. Taktiež boli stručne oboznámení s rozsahom stavby podľa
predloženého návrhu. Bolo im umožnené nahliadnuť do projektu stavby a oboznámiť sa
s predloženými stanoviskami, vyjadreniami a dokladmi.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: 2 ks projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Jozef Chovanec, aut. osv. č. 0570*A2, marec/2019,
splnomocnenie na zastupovanie Energotel a.s. pre cns s.r.o., licencia na zriaďovanie
a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete od Telekomunikačného úradu
Slovenskej republiky pod č. 9674/2002 zo dňa 19.03.2003, vyjadrenia a stanoviská: OÚ
Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP – ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/003421/002 zo
dňa 23.04.2019, Slovenská správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pod č.
SC/2019/401-2 zo dňa 06.03.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP – ŠSOH pod č.
OU-BN-OSZP-2019/006060-002 zo dňa 19.07.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou –
pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2019/004776-2 zo dňa 14.06.2019, MDV SR –
útvar vedúceho hygienika rezortu pod č. 19381/2019/ÚVHR/46353 zo dňa 10.06.2019, OÚ
Bánovce nad Bebravou – odbor CDaPK pod č. OU-BN-OCDPK-2019/004694-002 zo dňa
30.05.2019, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/14591-2/45469 zo dňa
13.06.2019, MO SR – agentúra správy majetku pod č. ASM-40-1431/2019 zo dňa
12.06.2019, SPP – distribúcia a.s. pod č. TD/NS/0348/2019/Kr zo dňa 21.05.2019,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 56266/2019/621 zo dňa 29.07.2019,
Západoslovenská distribučná, a.s. pod č. CD 8042/2019 zo dňa 11.02.2019, Byttherm s.r.o.
pod č. Ja/116 zo dňa 06.05.2019, Tedos spol. s r.o. zo dňa 07.05.2019, Michlovský, spol.
s r.o. pod č. BA-1158/2019 zo dňa 30.04.2019, Slovak Telekom a.s. pod č. 6611902461 zo
dňa 29.01.2019 a správny poplatok vo výške 100,00 Eur uhradený v hotovosti do pokladne
mesta.
Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala odborne spôsobilá osoba podľa § 45
ods. 4 a 5 stavebného zákona. Stavebný úrad v súčinnosti s navrhovateľom v územnom
konaní zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad, posúdil v konaní
o umiestnení stavby predložený návrh podľa ustanovení § 37 stavebného zákona ako aj podľa
§ 3 vyhl. 453/2000 Z.z., prerokoval ho v zmysle ust. § 126 stavebného zákona s dotknutými
orgánmi štátnej správy, ktoré k nemu zaujali vyššie uvedené stanoviská a konštatuje, že
umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Dotknuté orgány sa k umiestneniu
navrhovanej stavby vyjadrili kladne, resp. kladne za splnenia nimi stanovených podmienok,
ktoré stavebný úrad určil ako záväzné podmienky na umiestnenie a uskutočnenie stavby.
Stanovené podmienky dotknutých orgánov a organizácií zahrnuté do výroku tohto
rozhodnutia je navrhovateľ povinný rešpektovať a preukázateľným spôsobom zdokumentovať
ich splnenie.

Sú. 1381/24235/2019 - 14 -

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 1 a 3 stavebného zákona má za to, že pozvaní účastníci
konania a vyrozumení zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa v priebehu
konania k návrhu nevyjadrili, súhlasia s vydaním rozhodnutia.
K výstavbou dotknutým pozemkom stavebný úrad nepožadoval preukázanie vlastníckeho,
resp. iného práva, nakoľko podľa § 38 stavebného zákona, aktuálne platného Územného plánu
mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle platných Zmien a doplnkov č.7 (podľa ktorého je
rozšírenie telekomunikačnej siete v riešenom území zaradené medzi verejnoprospešné stavby)
a v nadväznosti na ustanovenie § 2 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a
stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých
zákonov možno na navrhovaný účel tieto pozemky vyvlastniť.
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu
oprávnený:
- v zmysle § 66 ods. 1, písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
(ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete
a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
- v zmysle § 66 ods. 1, písm. b) zákona o elektronických komunikáciách vstupovať
v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť,
- v zmysle § 66 ods.1, písm. c) zákona o elektronických komunikáciách vykonávať
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil
vlastník alebo užívateľ pozemku,
- v zmysle § 66 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách: Podnik, ktorý poskytuje
verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu
na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu
možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa
dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa
zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na
cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí
vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
- v zmysle § 66 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách: Po skončení nevyhnutných
prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné
vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu
alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti
horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť
vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia
využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti
uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia
užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na
výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie
do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
Majetkovoprávne usporiadanie k dotknutým pozemkom bude realizované v zmysle § 66 ods.
4 zákona o elektronických komunikáciách: nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník
nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká.
Navrhovaná stavba nie je v rozpore s aktuálne platným Územným plánom mesta Bánovce nad
Bebravou v zmysle platných Zmien a doplnkov č.7 (vypracovala fy. AGS ATELIÉR so sídlom
v Prievidzi, schválené dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 634/2017 bod B/2 a vyhlásenej
záväznej časti územného plánu - Doplnok č. 5 k VZN č. 48/2017 schválené uznesením MsZ č.
634/2017 bod B/3), vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu nebude
ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska hygieny, protipožiarnej a dopravnej
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bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany života a zdravia osôb,
životného prostredia, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
kultúrnych pamiatok a prírody.
Keďže stavba si nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie a užívanie predmetnej stavby
nie je podmienené vydaním kolaudačného rozhodnutia, stavebný úrad určil aj podmienky pre
realizáciu a užívanie stavby. Podmienky, ktoré boli časovo viazané na vydanie stavebného
povolenia musí navrhovateľ rešpektovať tak, že tieto musia byť splnené pred začatím
realizácie stavby.
Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia a na základe všetkých
horeuvedených dôvodov stavebný úrad konštatuje, že boli splnené zákonné podmienky pre
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Optická prípojka Bánovce nad
Bebravou 2 – Telekomunikačná optická trasa“ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 100,00 EUR bol uhradený pri podaní návrhu do pokladne
mesta v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov.

Poučenie
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania.
Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Mestský úrad v Bánovciach nad
Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta
Príloha pre navrhovateľa:
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Optická
prípojka Bánovce nad Bebravou 2 – Telekomunikačná optická trasa“ vypracovaná
spoločnosťou TEXNET, s.r.o., zodp. projektant Ing. Jozef Chovanec, aut. osv. č. 0570*A2,
marec/2019 (Paré č. 2)
Doručí sa:
1. navrhovateľ: Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
2. splnomocnenec: cns s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava
3. vlastníkom pozemkov, na ktorých bude stavba umiestnená (podľa LV č. 3507,
4595, 3725, 406 v k.ú. Bánovce nad Bebravou), ktorých je veľký počet a zároveň
vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania,
ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím
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priamo dotknuté, ktorých je veľký počet - VEREJNOU VYHLÁŠKOUNa
vedomie:
4. MDV SR - oddelenie oblastného hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
5. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
6. OR HaZZ, Na vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
7. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. OÚ Bánovce n/B - odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B.
9. OÚ Bánovce n/B - odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou - ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK,
10. OÚ Bánovce n/B - odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
11. OÚ Bánovce n/B - pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B.
vlastníkom resp. správcom sietí a zariadení technického vybavenia územia:
12. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
13. Správa ciest TSK VOJ Prievidza, Priemyselná 4, 971 26 Prievidza
14. MO SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
15. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. ZsVS a.s., Odštepný závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
18. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 26 Bratislava
20. UPC, Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
21. Bytové Družstvo, Svätoplukova 1601, 957 01 Bánovce nad Bebravou
22. Byttherm s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou
23. TEDOS spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
24. Spis
V súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona sa toto rozhodnutie účastníkom
konania doručuje verejnou vyhláškou a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na internetovej stránke mesta.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta - http://www.banovce.sk/ :
Vyvesené dňa ................................

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

______________________
pečiatka a podpis
oprávnenej osoby
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