Obec Trenčianska Teplá
Obecný úrad, M.R.Štefánika 376/30, Trenčianska Teplá ,
E- mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk, www.trencianskatepla. sk,
tel. 032/6591311, fax: 032/6591241
SU 3815/377/2017 AL
V Trenčianskej Teplej dňa 28.3.2017
Vybavuje: Langr

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

stavby „TN_

Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
v zastúpení MČ – Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra podali dňa 21 .2. 2017 návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TN_ Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“
v obci Trenčianska Teplá na pozemkoch C KN parc. 3816/3, 3786/2, 3786/4, 3816/4, 3813/1,
3814/1 a E KN parc. č. 3815, 6532, 3816, 3642, 3808, 3689, 3690/1, 3693/1, 3694/1, 3697/1,
3698/1, 3701/1, 3806 v katastrálnom území Trenčianska Teplá.
Obec Trenčianska Teplá ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 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 spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
posúdil predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené
dotknutými orgánmi štátnej správy.
Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších
predpisov a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto

rozhodnutie
o umiestnení stavby
Stavba „TN_Trenčianska Teplá, NNK, TS, VNV“ v obci Trenčianska Teplá pre
navrhovateľa Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení MČ
– Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra bude umiestnená podľa katastra nehnuteľnosti
na pozemkoch C KN parc. č. 3816/3, 3786/2, 3786/4, 3816/4, 3813/1, 3814/1 a E KN parc. č.
3815, 6532, 3816, 3642, 3838, 3689, 3690/1, 3694/1, 3697/1, 3698/1, 3701/1, 3806 v k. ú.
Trenčianska Teplá, ako je to zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto
rozhodnutia.
.

-2I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory :
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
PS 01

VN zemný kábel
NN zemný kábel
Demontáž NN vzdušného vedenia
Demontáž VN vzdušného vedenia
Kiosková TS EH 6

SO 01 – VN káblové vedenie, je navrhované z nového prechodového podperného bodu č. 7,
JB 10,5/15 , umiestneného na parce. č. 3815, z vzdušného vedenia č. 1068, zemným VN káblom
3x1x95 NA2XS(F)2Y v dĺžke 255 m, s ukončením vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej
TS EH6. Trasa VN kábla je navrhovaná v zelenom páse popri poľnej ceste, pri križovaní VN
kábla s miestnou asfaltovou komunikáciou bude VN kábel uložený v korungovanej chráničke
FXKV priem. 200. Súbežne s VN káblom bude peipoložená optochránička.
SO 02 – NN káblové vedenie, je navrhované z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice
zemným káblom NAYY-J 4x240 v dĺžke 40 m, s ukončením v existujúcej skrini SR9 č. 06701 na vývode 1. V križovaní asfaltovej komunikácie bude NN kábel uložený v chráničke FXKV
160. Prípojkovým NN káblom NAYY-J 4x50 zo skrine SR9 č.067-01 bude pripojený nový
skupinový elektromerový rozvádzač pre 4 miesta spotreby. Do RE budú presmerované
existujúce NN káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 25 už ako merané. Z NN vývodu 2
skrine SR 9 č.067-01 bude pripojený navrhovaný NN kábel NAYY-J 4x240 uložený súbežne
s novým káblom VN káblom, v dĺžke 115 m, s ukončením v novej skrini SR, z ktorej bude
pripojený navrhovaným prípojkovým NN káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový
elektromerový rozvádzač pre 5 miest spotreby. Do RE budú presmerované existujúce NN
zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 25 už ako merané. Z NN rozvádzača
navrhovanej kioskovej TS bude pripojený navrhovaný NN zemný kábel NAYY-J 4x240
v dĺžke 282 m s ukončením v novej navrhovanej skrini SR5 umiestnenej vedľa vstupnej brány
rekreačného zariadenia Oliwa Resort. Trasa nového NN kábla povedie popri existujúcom NN
kábli AYKY 3x120+70 po parcelu č. 3786/1 a ďalej popri príjazdovej ceste k rekreačnému
zariadeniu. Do novej skrine SR bude presmerovaný z NN rozvádzača TS 0067-008 existujúci
NN kábel AYKY 3x120+70 pomocou spojky SVCZ 96-150. Z novej skrine SR5 bude
pripojený káblom NAYY-J 4x95 nový elektromerový rozvádzač polopriameho merania
rekreačného zariadenia S HI 160A a s MTP 200/5A a káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový
elektromerový rozvádzač pre 2 miesta spotreby. Do RE budú presmerované z NN rozvádzač
TS 0067-008 existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 95-150, SVCZ
50-70 a SVCZ 25 už ako merané.
Existujúce merané NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 bude pripojené NN zemným káblom
NAYY-J 4x95 cez nový NN podperný bod JB 9/20.
SO 03 – Demontáž NN vzdušného vedenia bude v úseku TS 0067-008 až navrhovaný nový
podperný bod č. 1 JB 9/20. Existujúce NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 v súčasnosti už ako
merané, nie je v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia 3x35 AlFe6 bude v úseku p.b.č.7 až 4-stĺpová TS
0067-008, vrátane 6 ks drevených podperných bodov VN prípojky.
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Časť VN prípojky v dĺžke 427 m a 4-stĺpová TS budú zdemontované až po vybudovaní
a uvedení do prevádzky novej kioskovej TS a presmerovaní existujúcich odberateľov na nové
rozvody NN.
PS 01 – Kiosková TS EH6, je navrhovaná ako voľne stojaca transformačná stanica
s vnútorným ovládaním s VN rozvádzačom SF6, s dvomi skriňami prívodov, z toho jedna
skriňa rezerva a s jednou skriňou vývodu pre DTR. Kiosková TS bude osadená distribučným
transformátorom 160 kVA a so 6 vývodovým NN rozvádzačom s poistkovými odpínačmi
Multivert 400A a zásuvkou Multi-contact pre pripojenie náhradného zdroja.
Navrhovaná kiosková TS bude osadená na parcele č. 3642/1, k.ú. Trenčianska Teplá.
II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať oprávnení projektanti
spôsobili vo výstavbe v zmysle § 45 stavebného zákona.
2. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude polohopisné a výškovo umiestnená v súlade s overenou dokumentáciou
v územnom konaní
3. Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie musia byť dodržané príslušné
ustanovenia platných vyhlášok, STN a príslušných záväzných predpisov.
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa § 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 § 61
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona
nasledovné
vyjadrenie
k stavbe „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ pre Západoslovenskú distribučnú a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava k územnému a stavebnému rozhodnutiu.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania
nasledovných podmienok :
1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Peter
Kubini, číslo osvedčenia 6187*A2 Komplexné architektonické a inžinierske stavby,
v decembri 2016.
2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami
uvedenými v tomto vyjadrení.
3. Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave. Na
stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje
manipulácia s nebezpečnými látkami.
4. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných
a povrchových vôd.
5. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania
prípadného úniku ropných látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť
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všetkých zamestnancov na stavenisku.
6. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami
potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia
súvisiaceho s vodou.
7. Stavebník a budúci užívateľ stavby zabezpečí, aby pri jej výstavbe a prevádzke nedošlo
k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.
Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa §
140b stavebného zákona a platí pre územné a stavebné konanie.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve v zmysle § 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, podľa § 108 ods. 1, písm, m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona o odpadoch) vydáva
vyjadrenie
podľa § 99 ods. 1, písm. b) bod 1. a 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii vyššie
uvedenej stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia
a stavebného povolenia vyššie uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok :
1. Investor stavby je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval
ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky
na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonával ich evidenciu od vzniku a následne
zabezpečil ich zhodnotenie alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle
zákona o odpadoch.
2. Držiteľ odpadov (dodávateľ stavby)je povinný preukázať, ktorej oprávnenej osobe
bude odovzdávať odpady, vznikajúce pri realizácii stavby skôr, ako začne stavbu
realizovať.
3. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí
stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
4. Odpad – kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategórie „O“, je
potrebné odovzdávať len oprávnenej osobe a uložiť na mieste, ktoré je na to určené
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
5. Dôsledne dodržať v projekte deklarovanú skutočnosť, že nekontaminovaná výkopová
zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, budú
použité na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom boli vykopané.
6. Investor stavby je pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, podľa
ustanovení § 77 ods. 2 zákona o odpadoch. Po realizácii stavby je povinný požiadať
o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad, podľa ustanovení § 99 ods, 1 písm.
b) bod č. 5 a k žiadosti doložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a
preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade
s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie
alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).
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.
Upozornenie :
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Upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na
zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na
zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody
a krajiny podľa § 1 a § 5 zák .č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa § 68 písm. f) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm, b), c) zákona toto
vyjadrenie
Projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie poukazuje na skutočnosť, že stavba
bude realizovaná v nezastavanom území obce. Územie v zmysle zákona patrí do prvého stupňa
ochrany.
Upozorňujeme na dodržiavanie základných ustanovení zákona, obsiahnutých v § 3 až 10
zákona. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona.
V prípade, ak sa na výrub drevín vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, aj v súlade
s ustanovením § 103 ods. 6 zákona. V prípade ak trasa vedenia zasiahne do toku – mokrade, je
nevyhnutné požiadať o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona.
Počas umiestňovania stavby je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabránili šíreniu
inváznych a ruderálnych rastlinných druhov a prijať protierózne opatrenia.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia nemá k vydaniu územného a stavebného povolenia
pripomienky.
Toto vyjadrenie sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm b) a c) zákona a nenahrádza vyjadrenie alebo
súhlas podľa iných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov.
Okresný úrad Trenčín, Odbor CD a PK
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre
cesty I., II. a III. triedy podľa § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v zmysle § 18 cestného zákona
a na základe Vašej žiadosti a predloženej PD dáva v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) nasledovné stanovisko :
PD rieši realizáciu nového NN podzemného VN a NN káblového vedenia (stavebník
Západoslovenská distribučná a.s.) mimo zastavané územie obce Trenčianska Teplá, pričom
dochádza k dotyku s jestvujúcimi pozemnými komunikáciami v danej lokalite. Nakoľko
predmetná stavba sa priamo nedotýka ciest I., II. a III. triedy v pôsobnosti tunajšieho cestného
správneho orgánu, so stavbou súhlasíme.
Je potrebné rešpektovať nasledovné pripomienky :
- V prípade akéhokoľvek zásahu do verejnej komunikačnej siete ciest, resp. miestnych
komunikácií (vrátane celého cestného telesa a chodníkov), ako i v prípade potreby vyčleniť
manipulačný pás počas prác na káblových vedeniach, je potrebné spracovať projekt
organizácie dopravy počas prác (PD prenosného dopravného značenia). Pred samotnou
realizáciou prác v telese komunikácií (križovanie a súbežné vedenie v telese cesty) požiadať
príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie uvedenej
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komunikácie, prípadnú uzávierku komunikácie a o vydanie určenia prenosného
dopravného značenia počas prác.
K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ SR – ODI Trenčín odsúhlasiť
projekt organizácie dopravy počas prác (projekt prenosného dopravného značenia).
- V nákladovej časti riešiť i finančné prostriedky pre prípadnú spätnú úpravu dotknutých
komunikácií po uložení káblov.
Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa
osobitných predpisov.
Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia
V zmysle § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1, písm. g) a § 14
ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín vydáva
záväzné stanovisko
k predloženej dokumentácii pre územného rozhodnutie a stavebného povolenie na stavbu
„TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ z hľadiska civilnej ochrany.
Okresný úrad Trenčín súhlasí bez pripomienok.
TVK a. s. Trenčín.
S navrhovaným technickým riešením
súhlasíme za podmienok :
Podľa našich podkladov záujmové územie predstavuje areál bývalého pionierskeho tábora
v súčasnosti ako OLIVA REZORT situovaný v extraviláne obce Trenčianska Teplá.
Upozorňujeme Vás, že predmetný areál sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II.
stupňa vodného zdroja Dobrá. PHO VZ Dobrá bolo vymedzené rozhodnutím
Okresného úradu v Trenčíne – odbor životného prostredia pod č.j. F 2002/00920 –
002/ZLP zo dňa 12.2.2002. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia,
je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len
pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a
povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe
uvedeného požadujeme :
- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri
prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri
ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
- stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob
hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Dobrá.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej
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„pamiatkový zákon“) príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu
a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.
KPÚ Trenčín v súlade s §41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti investora :
Západoslovenská distribučná a.s. doručenej dňa 19.12.2016 o vyjadrenie k projektu pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce
záväzné stanovisko
k stavbe : „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ k. ú. Trenčianska Teplá a určuje
tieto podmienky :
1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom
k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“)
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín
priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca
najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny
až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického
výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná
krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia
nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom
náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní
a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období
od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
KPÚ Trenčín toto záväzné 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.
OR HaZZ Trenčín
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 § 40b vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
stavby pre stavebné konanie : „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ a s riešením
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho štátneho požiarneho dozoru pre
konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
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poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako orgán príslušný podľa § 3
ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
355/2007 Z.z.“) vo veci návrhu žiadateľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava, zo dňa 14.12.2016, na posúdenie projektovej dokumentácie stavby
„TN_Trenčianske Teplice NNK, TS, VNV“ pre územné konanie, podľa § 6 ods. 3 písm. g)
zákona č. 355//2007 Z.z., vydáva toto
záväzné stanovisko :
S návrhom žiadateľa, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa
26.06.2015, doručeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňa
01.07.2015, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. na posúdenie projektovej
dokumentácie stavby „TN_Trenčianske Teplice NNK, TS, VNV“ pre územné konanie súhlasí.
Zároveň sa investorovi ukladá povinnosť :
1. Pri výstavbe rešpektovať pásma hygienickej ochrany II. stupňa vodárenského zdroja Dobrá
a dodržať opatrenia počas výstavby uvedené v hydrogeologickom posudku vypracovanom
RNDr. Kamilom Kanderom – PROGEO, Predmestská 75, Žilina.
2. Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom
tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do prírodného prostredia tzn. Do pôdy
a podzemných vôd.
3. Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme VZ.
4. Prípadné zriadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel
vykonávať mimo územia ochranného pásma II. stupňa, resp. v prípade krátkodobého
parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
5. Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent (napr. VAPEX) na
okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
6. Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera
a odviezť ho na miesto tomu určené.
7. Všetky odpady vznikajúce pri demontáži existujúcich stožiarov musia byť odvezené
z územia ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
8. Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia ochranného
pásma II. stupňa vodárenského zdroja.
Podaním na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne navrhovateľ
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava požiadal o vydanie záväzného
stanoviska k návrhu na územné konanie stavby „TN_Trenčianske Teplice NNK, TS, VNV“. Po
preštudovaní predložených dokladov bolo zistené, že podanie neobsahuje všetky doklady
potrebné k objektívnemu posúdenie žiadosti. Vzhľadom k tomu orgán verejného zdravotníctva
navrhovateľa vyzval listom č. B/2017/00208-001/H6 zo dňa 13.01.2017 na odstránenie
nedostatkov podania. Navrhovateľ doplnil podanie dňa 09.02.2017.
Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom
množstve a kvalite. V danej lokalite sú vodiče VN umiestnené ba betónových a drevených
podperných bodoch, z ktorých sú niektoré na hranici životnosti. Uvedené vzdušné vedenie VN
bolo vybudované v roku 1962 a bez väčšej rekonštrukcie je v súčasnosti na konsi
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technickej životnosti. Existujúca 4-stĺpová TS 0067-008 je tiež na hranici technickej životnosti.
Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice
a rekonštrukciu existujúcich NN káblových rozvodov, pretože časť existujúcich
elektromerových skríň RE je neprístupných. Kiosková TS bude umiestnená na parcele č. 3642/1
KN „C“ v katastrálnom území Trenčianska Teplá. Stavba uiestnená v II. pásme hygienickej
ochrany vodného zdroja Dobrá.
Stavba pozostáva z nasledovných častí :
SO 01 - VN káblové vedenie
SO 02 – NN káblové vedenie
SO 03 – Demontáž NN vzdušného vedenia
SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia
PS 01 – Kiosková TS EH6
Zároveň sa investorovi pripomína povinnosť :
1. Ku kolaudácii stavby predložiť :
- právoplatné stavebné povolenie
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby
- príslušné revízne správy
K žiadosti boli doložené nasledovné doklady :
- Projektová dokumentácia
- Hydrogeologický posudok č. 04/2017/HG vypracovaný RNDr. Kamilom Kanderom –
PROGEO, Predmestská 75, Žilina
SPP – Distribúcia a. s.
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú :
plynárenské zariadenia (technologický objekt) : STL plynovod DN 80
ochranné pásmo plynárenského zariadenia :
áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia : áno
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu
(ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavby alebo výkonu
iných činností
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 :
- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím iných činností, je stavebník povinný
na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení, objednávku 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.sppdostribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky

- 10 alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác
- stavebník 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
- 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
stranu 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 SPP-D
- 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
povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300.-€ až 150 000.-€
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať 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 alebo ich
ochranných 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
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
Osobitné podmienky :
-žiadne
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Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom a.s. dáva nasledovné stanovisko
pre vyznačené záujmové územie
Dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 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 vydania 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
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 sietí (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 sietí :
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
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 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 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.
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 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. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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.
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na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi :
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, + 421 32 6521289, 0902719358
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, 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
nie je oprávnený poskytnúť 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
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15.Prílohy k vyjadreniu :
- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Západoslovenská distribučná a,s, Bratislava
Spoločnosť Západoslovenská a.s. odsúhlasuje PD s nasledovnými pripomienkami :
1. SO 01 – VN káblové vedenie, je navrhované z nového prechodového podperného bodu č.
7, JB 10,5/15, umiestneného na parcele č. 3815, z vzdušného vedenia VN č. 1068, zemným
VN káblom 3x1x95 NA2XS(F)2Y v dĺžke 255 m, s ukončením vo VN rozvádzači
navrhovanej kioskovej TS EH6. Trasa VN kábla je navrhovaná v zelenom páse popri
poľnej ceste, pri križovaní VN kábla s miestnou asfaltovou komunikáciou bude VN kábel
uložený v korungovanej chráničke FXKV priem. 200. Súbežne s VN káblom bude
pripoložená optochránička.
2. SO 02 – NN káblové vedenie, je navrhované z NN rozvádzača novej kioskovej
Trafostanice zemným káblom NAYY-J 4x240 v dĺžke 40 m, s ukončením v existujúcej
skrini SR9 č. 067-01 na vývode 1. V križovaní asfaltovej komunikácie bude NN kábel
uložený v chráničke FXKV 160. Prípojkovým NN káblom NAYY-J 4x50 zo skrine SR 9 č.
067-01 bude pripojený nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 4 miesta spotreby. Do
RE budú presmerované existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok CVCZ 25
už ako merané.
Z NN vývodu 2 skrine SR 9 č. 067-01 bude pripojený navrhovaný NN kábel NAYY-J
4x240, uložený súbežne s novým VN káblom, v dĺžke 115 m, s ukončením v novej skrini
SR, z ktorej bude pripojený navrhovaným prípojkovým NN káblom NAYY-J 4x50 nový
skupinový elektromerový rozvádzač pre 5 miest spotreby. Do RE budú presmerované
existujúce NN zemné káblové prípojky pomocou spojok SVCZ 25 už ako merané.
Z NN rozvádzača navrhovanej kioskovej TS bude pripojený navrhovaný NN zemný kábel
NAYY-J 4x240 v dĺžke 282 m s ukončením v novej navrhovanej skrini SR5 umiestnenej
vedľa vstupnej brány rekreačného zariadenia Oliwa Resort. Trasa nového NN kábla
povedie popri existujúcom NN kábli AYKY 3x120+70 po parcelu č. 3786/1 a ďalej popri
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rozvádzača TS 0067-008 existujúci NN kábel AYKY 3x120+70 pomocou spojky SVCZ
96-150. Z novej skrine SR5 bude pripojený káblom NAYY-J 4x95 nový elektromerový
Rozvádzač polopriameho merania rekreačného zariadenia s H1 160A a s MTP 200/5A
s káblom NAYY-J 4x50 nový skupinový elektromerový rozvádzač pre 2 miesta spotreby.
Do RE budú presmerované z NN rozvádzač TS 0067-008 existujúce NN zemné káblové
prípojky pomocou spojok SVCZ 95-150, SVCZ 50-70 a SVCZ 25 už ako merané.
Existujúce meranné NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 bude pripojené NN zemným káblom
NAYY-J 4x95 cez nový NN podperný bod JB9/20.
3. SO 03 – Demontáž NN vzdušného vedenia bude v úseku TS 0067-008 až navrhovaný
nový podperný bod č. 1 JB 9/20. Existujúce NN vzdušné vedenie 4x50 AlFe6 v súčasnosti
už ako merané, nie je v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
4. SO 04 – Demontáž VN vzdušného vedenia 3x35 AlFe6 bude v úseku p.b.č. 7 až 4-stĺpová
TS 0067-008, vrátane 6 ks drevených podperných bodov VN prípojky.
Časť VN prípojky v dĺžke 427 m a 4-stĺpová TS budú zdemontované až po vybudovaní
a uvedení do prevádzky novej kioskovej TS a presmerovaní existujúcich odberateľov na
nové rozvody NN.
5. PS 01 – Kiosková TS EH6 je navrhovaná ako voľne stojaca transformačná stanica
s vnútorným ovládaním s VN rozvádzačom SF6, s dvomi skriňami prívodov, z toho jedna
skriňa rezerva a s jednou skriňou vývodu pre DTR. Kiosková TS bude osadená
distribučným transformátorom 160 kVA a so 6 vývodovým NN rozvádzačom
s poistkovými odpínačmi Multivert 400A a zásuvkou Multi-contact pre pripojenie
náhradného zdroja. Navrhovaná kiosková TS bude osadená na parcele č. 3642/1, k.ú.
Trenčianska Teplá.
6. Novovybudovaná VN prípojka, trafostanica a NN káblové rozvody budú prevádzkované
v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
7. Pred zahájením výkopových prác je potrebné uskutočniť vytýčenie existujúcich
káblových vedení v teréne. (Vytýčenie zabezpečuje p. Capák t. č. 032 6533365).
8. Pri výkopových prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov vzdušných
elektrických sietí a celistvosť uzemňovacích sústav.
9. Pri akomkoľvek poškodení zariadení v majetku Západoslovenská distribučná a.s. je nutné
okamžite informovať Západoslovenská distribučná a.s. SEZ Sever Trenčín, ul. 1. mája 13
Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie a pre stavebné konanie má platnosť 2 roky od
dátumu vystavenia.
Súhlasíme s navrhovaným riešením.
MICHLOVSKÝ s.r.o., Piešťany
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 sietí a zariadení. Pri krížení sietí,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií 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
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výške na náklady investora. Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe
územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s.,
ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej
trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že
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 nim, nie sú predmetom tohto
vyjadrenia
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný 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 trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku vytýčenia + - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach
v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 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 ťažkými 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 ochrannom pásme
- aby odkryté časti OPZ boli riadne zabezpečené proti previsu, 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. č. 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 prevádzkovateľa a správcu PTZ :
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 I. tohoto
tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej telekomunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte
číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
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PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 od. 7 zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.
Min. obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava.
V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako odborná zložka oprávnená
v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujem výsledok
posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.
S realizáciou akcie podľa priloženej 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.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
k predmetnej výstavbe v katastrálnom území Trenčianska Teplá uvádza nasledovné :
Realizáciou stavby dôjde k dotyku s bezmenným prítokom toku Teplička (potok Čvirigovec,
parc. č. 6548/1, k. ú. Trenčianska Teplá), v správe LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik. Vzhľadom k uvedenému je potrebné si k plánovanej výstavbe vyžiadať vyjadrenie
správcu dotknutého vodného toku.
LESY Slovenskej republiky š. p., OZ Trenčín
LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Trenčín ako správca drobného vodného toku
(ďalej „DVT“) BP Tepličky, identifikátor 2145 sa vyjadruje k stavbe „TN_Trenčianske
Teplice, NNK, TS, VNV“ uvedená stavba sa bude dotýkať DVT na pozemku parcela C KN č.
3816/4 k. ú. Trenčianska Teplá, ktorá je vo vlastníctve súkromných osôb.
LESY SR, š. p. OZ Trenčín súhlasia s realizáciou uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok:
1. Stavebník je povinný dbať, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu plynulosti odtoku
vody a k vytvoreniu trvalých prekážok v koryte toku.
2. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd škodlivé látky a neohrozili
akosť a zdravotnú nezávadnosť vody.
3. Správca toku nezodpovedá za prípadné škody spôsobené vodným živlom a stavebník berie
túto skutočnosť na vedomie.
4. Všetok stavebný odpad bude likvidovaný mimo brehu vodného toku.
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Podľa platnej ÚPD obce Trenčianska Teplá, Zmeny a doplnky č. 1, schválené Uznesením OZ
č. 9/2004 zo dňa 13.12.2004 a Zmeny a doplnky č. 2, schválené Uznesením OZ č. 1/2010 zo
dňa 27.05.2010, lokalita kde sa bude realizovať stavba je jestvujúcim rekreačným územím
(viazaný cestovný ruch a chaty pre individuálnu rekreáciu obyvateľov z blízkeho okolia).
V zmysle uvedeného je plánovaná stavba v súlade s platnou ÚPD obce.
TS EH6 je podľa projektovej dokumentácie umiestnená na pozemku E registra KN parcela č.
3642, ktorý je vo vlastníctve Rímsko – katolíckej cirkvi,, farnosť Trenčianska Teplá.
K umiestneniu stavby na jednotlivých pozemkoch môžu dať len vlastníci pozemkov, kde sa
bude stavba nachádzať.
Inžinierske siete vo vlastníctve obce sa v posudzovanej lokalite nenachádzajú.
Od ôvodnenie
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení MČ
– Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra podali dňa 21.2.2017 návrh na umiestnenie
stavby „TN_Trenčianske Teplice, NNK, TS, VNV“ na pozemkoch C KN parc. č. 3816/3,
3786/2, 3786/4, 3816/4, 3813/1, 3814/1, a E KN parc. č. 3815, 6532, 3816, 3642, 3808, 3689,
3690/1, 3693/1, 3694/1, 3697/1, 3698/1, 3701/1, 3806 v katastrálnom území Trenčianska
Teplá.
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce
a dotknutých organizácií.
K návrhu sa vyjadrili:
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP
referát ŠVS, OU-TN-OSZP3-2017/001586-002 TMM zo dňa 16.1.2017
referát OH, OU-TN-OSZP3-2017/001622-002 BEN zo dňa 19.1.2017
referát ochrany prírody a krajiny, OU-TN-OSZP3-2017/001648-002 SIN zo dňa 9.1.2017
- Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK, OU-TN-OCDPK-2016/037503-002 SKR 23.12.2016
- Okresný úrad Trenčín, odbor kríz. riadenia, OU-TN-OKRI-2016/003205-185 zo dňa
21.12.2016
- OR HaZZ, ORHZ-TNI-166-001/2017 zo dňa 13.2.2017
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, KPUTN-2016/26282-2/101064 zo dňa 27.12.2016
- TVK a.s., 742/2017 zo dňa 30.1.2017
- SPP-D a.s., TD/NS/0019/2017/Ga zo dňa 5.1.2017
- Slovak Telekom a.s., 6611630912 zo dňa 1.12.2016
- Západoslovenská distribučná a.s., vyjadrenie zo dňa 13.1.2017
- RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, B/2017/00208-005/H6 zo dňa 22.02.2017
- Michlovký s.r.o. BA-0091/2017 zo dňa 11.1.2017
- Min. obrany SR, ASM-77-3004/2016 zo dňa 19.10.2016
- Slov. vodohosp. podnik š.p. OZ Piešťany CS SVP OZ PN 566/2017, CZ 1734/210/2017 zo
dňa 17.1.2017
- LESY SR š.p., OZ Trenčín 5500/203/2017 zo dňa 1.2.2017
- Obec Trenčianska Teplá, SU-607/15/2017 MG zo dňa 27.1.2017
Obec Trenčianska Teplá oznámila dňa 27.2.2017 podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
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organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.
Účastníci konania nevzniesli námietky voči umiestneniu stavby.
Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ
nemá pozemky na ktorých by mala byť umiestnená stavba vo vlastníctve. Stavebník je povinný
dodržať povinnosti vyplývajúce z § 11 ods. 4-16 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume
100,00 € (slovom jednosto eur) bol zaplatený do pokladne obecného úradu.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia na Obec Trenčianska Teplá – stavebný úrad. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom
až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Ing. Milan Berec
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa .

Pečiatka, podpis :

Pečiatka, podpis :

- 18 Rozhodnutie sa doručí:
Navrhovateľ:
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- MČ – Projekty s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra
- PhDr Ľubomíra Beháňová, Za Plavárňou 8529/9, 010 08 Žilina
Účastníci konania :
- Viď príloha
Na vedomie
- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. sv. Anny 7, 911 01 Trenčín
- OR HaZZ, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
- Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
- TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
- SPP - D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
- Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
- Slov. vodohosp. podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín
- Obec Trenčianska Teplá

-
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Príloha :
Účastníci konania :
1. Jozef Masaryk, Podhájska 17, 914 01 Trenčianska Teplá
2. Mária Horvátová, Žilinská 533/2, 914 01 Trenčianska Teplá
3. Márián Pšenčík, Teplická 656/2, 914 01 Trenčianska Teplá
4. Peter Hošták, M. Benku 432/3, 018 51 Nová Dubnica
5. Jozef Koyš, gen. Svobodu 1105/3, 038 52 Sučany
6. Július Koyš, Hurbanova 9, 038 52 Sučany
7. Zdenka Sopúchová, Pod hájom 1096/82, 018 41 Dubnica nad Váhom
8. Anna Babulíková, Kollárova 1304/14, 018 41 Dubnica nad Váhom
9. Peter Pšenčík, Teplická 656/2, 914 01 Trenčianska Teplá
10.RNGr. Zuzana Sklenárová, Ľ. Štúra 115/34, 914 01 Trenčianska Teplá
11.Rudolf Hošták, Hviezdoslavova 63/19, 018 51 Nová Dubnica
12.Mgr. Mária Čietková, SNP 36/21, 914 51 Trenčianske Teplice
13.Ing. Ladislav Masár, Babuškova 12, 821 03 Bratislava
14.Pavol Masár, Šafárikova 14, 911 01 Trenčín
15.Vladimír Hošták, Dobrá 1191, 914 01 Trenčianska Teplá
16.Jozef Bačík, Žilinská 535/4, 914 01 Trenčianska Teplá
17.Emília Hoštáková, Hasičská 525/1, 914 01 Trenčianska Teplá
18.Ing. Jozef Kubaščík, Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín
19.Ján Koyš, Dražkovce 113, 038 02 Dražkovce
20.Jaroslav Masár, Bárdošova 6, 831 01 Bratislava
21.Ing. Pavol Ježík, Svoradova 448/7, 018 51 Nová Dubnica
22.Jozefína Ježíková, Svoradova 448/7, 018 51 Nová Dubnica
23.Mária Očenášová, Polná ulica 506/12, 962 51 Selce
24.Jana Matejková, P. Jilemnického 5/4, 018 51 Nová Dubnica
25.Ing. Robert Čerstvík, Sad kpt. Nálepku 50/20, 018 51 Nová Dubnica
26.Ján Pšenák, Podhájska 1032/88, 914 01 Trenčianska Teplá
27.Jozef Pšenák, Dubovecká 34, 914 01 Trenčianska Teplá
28.Helena Mozoláková
29Anna Beláková, Podhájska, 914 01 Trenčianska Teplá
30.Margita Černičková,, 914 42 Horné Srnie
31.Katarína Mazánková, Hollého 888/8, 911 05 Trenčín
32.Magdaléna Slivková, J. Halašu 2635/14, 911 01 Trenčín
33.Peter Sýkora, Sibírska 696/12, 911 01 Trenčín
34.Filipína Dobiašová, SNP 520/51, 914 01 Trenčianska Teplá
35.Helena Linhartová SNP 445/23, 914 01 Trenčianska Teplá
36.Ján Masár, Dubovecká 667/60, 914 01 Trenčianska Teplá
37.Anna Žídeková, Školská 103/22, 914 01 Trenčianska Teplá
38.Mária Masárová, M. Rázusa 144/9, 914 01 Trenčianska Teplá
39.Margita Vojtechová, Zemplínska 3, 080 01 Prešov
40.Mária Masárová, M. Rázusa 181/28, 914 01 Trenčianska Teplá
41.Mária Šmatláková, Žilinská 552, 914 01 Trenčianska Teplá
42.Karol Kováč, Revolučná 915/26, 914 01 Trenčianska Teplá
43.Helena Horňáková, Mayerova 405/36, 914 01 Trenčianska Teplá
44.Boris Čermák, Trenčianska 689/22, 821 09 Bratislava
45.SPF, Búdková 36, 817 47 Bratislava
46.Ján Dobiaš, A. Bernoláka 972/8, 914 01 Trenčianska Teplá

- 20 47.Ing. Alena Klimová, Žilinská 644/1, 911 01 Trenčín
48.Elena Hoštáková SNP 124/7, 914 51 Trenčianske Teplice
49.Jozef Bajčík, P. O. Hviezdoslava 63/21, 018 51 Nová Dubnica
50.Marta Kováčová, Okružná 131/24, 018 51 Nová Dubnica
51.Rudolf Ružička, Revolučná 907/33, 914 01 Trenčianska Teplá
52.Paulína Mrázková, Krížová 515, 914 01 trenčianska Teplá
53.Rudolf Židek, Mayerova 379, 914 01 Trenčianska Teplá
54.Pavol Šmatlák, Podhájska 1043/99, 914 01 Trenčianska Teplá
55.Anna Slamencová, Sady pod Dedovcom 273/40, 914 51 Trenčianske Teplice
56.Ivan Ružička, Pri strelnici 803/38, 949 01 Nitra
57.Ing. Karol Rýdzi
58.Štefan Kováč, Ľ. Podjavorinskej 480/32, 914 01 Trenčianska Teplá
59.Katarína Kováčová
60.Jozef Kováč, M. Turkovej1732/30, 911 01 Trenčín
61.Helena Dobiašová, Šoltésovej 1,911 01 Trenčín
62.Pavol Pytlík, Mayerova 404/28, 914 01 Trenčianska Teplá
63.Anna Horňáková, Hrádky 61/13, 914 01 Trenčianska Teplá
64.Anna Žideková, Školská 103/22, 914 01 Trenčianska Teplá
65.Jozefína Hoštáková
66.Ján Veselý, SNP 3, 914 51 Trenčianske Teplice
67.Anna Horňáková, Hrádky 61/13, 914 01 Trenčianska Teplá
68.Bc. Anton Hošták, Podhájska 1029/85, 914 01 Trenčianska Teplá
69.Peter Masár, Dolné pažite 98/69, 911 01 Trenčín
70.Jozef Kováč, Kukučínova 3, 941 11 Palárikovo
71.Mária Švecová, Hasičská 417/38, 914 01 Trenčianska Teplá
72.Margita Masárová, Partizánska 32, 914 01 Trenčianska Teplá
73.Pavol Masaryk, Gagarinova 1010/40, 018 41 Dubnica nad Váhom
74.Pavol Masár, Tehelná 567, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
75.Elena Hošová, Teplická 814/52, 914 01 Trenčianska Teplá
76.Miloš Marienka, Hurbanova 1594/44, 911 01 trenčín
77.Ján Báž, Teplická 819/67, 914 01 Trenčianska Teplá
78.Alena Horňáková, Teplická 823/61, 914 01 Trenčianska Teplá
79.Zdenka Dašková, Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
80.Twistovo s.r.o., Tomášikova3/A 921 01 Bratislava
81.Beáta Parnicová, SNP 2/1, 914 51 Trenčianske Teplice
82.Marián Zúber, Braneckého 132/1, 914 01 Trenčianska Teplá
83.Jozef Hošták, Asatronautická 31, 04 01 Košice
84.Marián Štefanec, Dubovecká 676/3, 914 01 Trenčianska Teplá
85.Edita Chottová, SNP 44, 914 51 Trenčianske Teplice
86.Alexandra Stafová, SNP 10, 914 51 Trenčianske Teplice
87.Juraj Chott, SNP 44, 914 51 Trenčianske Teplice
88.Ján Mano, SNP 62, 914 51 Trenčianske Teplice
89.Lýdia Manová, SNP 62, 914 51 Trenčianske Teplice
90. Obec Trenčianska Teplá
Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania

