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V e r e j n á  v y h l á š k a

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Pobedim, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom 
konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 14.10.2022 
podal

Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorého zastupuje na základe 
dohody o plnomocenstve TELECOMPROJEKT s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, ICO: 35 734 191, 
ktorého zastupuje na základe plnej moci Equity Investment s.r.o., Polianky 7A, 841 01 Bratislava, ICO:
50 930 940 v zastúpení Ing. Henrietou Čavojovou (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia 
vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona

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

"KBV a IBV NM Pobedim Obytný súbor Selanky"

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 931,947/1, 1308/1, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 
1315, 1316, register "E" pare. č. 2209/2, 2275/1 v katastrálnom území Pobedim.

Popis stavby:

Projekt rieši vybudovanie optickej siete pre poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb 
prostredníctvom FTTH technológie verejnosti v danej lokalite. Do káblovej ryhy bude uložená multirúra pre 
zafúknutie káblových rozvodov. Trasa začne na jestvujúcom distribučnom bode pri dme s.č. 281, povedie 
pozdĺž cestnej komunikácie a ďalej v blízkosti novobudovaných dopravných trás v novej lokalite, vyvedie sa 
pre každé 4 domy jedna účastnícka krabica v stlpikovom prevedení a v bytových domoch bude ukončená sieť v 
chodbovom rozvádzači.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" pare. č. 931, 947/1, 1308/1, 1309, 1310, 1311, 1312, 
1313, 1314, 1315, 1316, register "E" pare. č. 2209/2, 2275/1 v katastrálnom území Pobedim, ako je 
zakreslené na priloženom situačnom výkrese č.SI v mierke katastrálnej mapy 1:1000

2. Pri stavbe budú použité len pozemky uvedené v súpise.

3. Pred uskutočnením stavby je  nutné vytýčiť pozemné vedenia inžinierskych sietí.

4. Pri stavbe nebudú znečisťované verejné komunikácie.

5. Stavba bude v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou 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.

6. Pri umiestnení stavby dodržať podmienky vo vyjadrení a stanoviskách dotknutých orgánov:

Krajský’pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 15.7.2022, č. KPUTN-2022/15405-2/60233/NIP
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KPÚ Trenčín súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby s podmienkou, že 
si stavebník po vydaní územného rozhodnutia stavby: „KBV a IBV NM Pobedim Obytný súbor Selanky" 
k. ú. Pobedim v dostatočnom predstihu pred vydaním stavebného povolenia zabezpečí vyjadrenie KPÚ 
Trenčín.
Plánovaná výstavba zasahuje územie, ktoré zatiaľ výstavbou dotknuté nebolo. Vzhľadom k 
pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmanej lokality a už evidovaným archeologickým lokalitám 
v katastri Pobedima je  nevyhnutné v rámci stavby: „Obytného súboru Selanky" zabezpečenie realizácie 
archeologického výskumu. V katastri obce Pobedim sú evidované archeologické lokality z mladšej a 
neskorej doby kamennej, z mladšej až neskorej doby bronzovej, z obdobia laténu, z doby rímskej, z 
obdobia 6. storočia a slovanské osídlenie z konca 8. a začiatku 9. storočia vo viacerých polohách katastra 
okrem ostatných aj v polohách Bankovice a Pažitie. Následné osídlenie potvrdzujú sídliskové nálezy zo 
stredoveku až novoveku.
KPÚ Trenčín sa k zámeru výstavby v tomto priestore (pare, č. reg. „C" 1308/1, 1309-1316. k. ú. Pobedim, 
LV č. 501) vyjadrí na základe predloženia žiadosti stavebníka o vyjadrenie k stavbe: „Obytný súbor 
Selanky" rozhodnutím k realizácii archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 
pamiatkového zákona.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia zo dňa 12.7.2022, č. OU-NM-OKR- 
2022/(M) 2196
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby 
"KBV a 1B NM Pobedim Obytný súbor Selanky“ bez pripomienok.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 8.7.2022, č. OU- 
NM- OSZP-2022/9512-2
Z hľadiska záujmov sledovaných zákonom o ochrane prírody a krajiny, Okresný úrad Nové Mesto nad 
Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody s vydaním územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:
1. Z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov na zasypanie výkopov používať výlučne zeminu z nich 
vykopanú, nezasýpať dovezeným materiálom a dbať na biologickú bezpečnosť (použité mechanizmy).
2. Po zasypaní výkopu povrch utlačiť na úroveň okolitého terénu a dbať, aby na povrchu nezostali kamene.
3. Zemné práce nevykonávať v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu okolitých 
trávnych porastov.
4. V blízkosti drevín, ktoré budú v ochrannom pásme vedenia zachované, je  potrebné výkop realizovať 
ručne, príp. pretláčaním, s ochranou koreňového priestoru v súlade s STN 83 7010
- Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
5. V prípade, výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou dotknutých pozemkoch, je  potrebné 
postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 8.7.2022, č. OU- 
NM- OSZP-2022/009545-2
Z  hľadiska sledovania záujmov štátnej správy vodného hospodárstva s vydaním stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu pre stavebníka: Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava /PD vypracovala Ing. 
Henrieta Cavojová, 06/2022/ súhlasíme za podmienok:
- pri stavebných prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-NM-OSZP- 
2022/009535-002 zo dňa 13.7.2022
Z  hľadiska sledovania záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva s realizáciou stavby súhlasíme s 
týmito pripomienkami:
1) Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov: 17 01 01, 1 7 05 06 a iné kategórie O, 

ktorých zhodnotenie t. j. využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou 
platnou v odpadovom hospodárstve.

2) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných 
prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke 
alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je  právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon.
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Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.

3) Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve a povinnosť zabezpečiť spracovanie 
odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na opätovné použitie, recyklácia. zhodnotenie, 
zneškodnenie). V' okrese Nové Mesto nad Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné 
zariadenia na drvenie stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Bošáca).

4) Pôvodca odpadu je  povinný:
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za 

iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených 
v prílohe č. 3 častí VI druhom bode zákona o odpadoch

- stavebné odpady a odpady z demolácie prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 
realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a 
organizačné podmienky dovoľujú

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch 
preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi (v rozsahu minimálne: druhy odpadov, 
spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov ).

5) Odpady, ktoré nie je  možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na 
povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak. aby nedošlo 
k znečisťovaniu životného prostredia,

6) V prípade vzniku nebezpečných odpadov, napr. obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami, je  ich pôvodca, držiteľ, povinný odovzdávať len subjektu 
oprávnenému nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

7) V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné 
zasypávanie v mieste, ktoré nie je  zariadením na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je 
miestom vzniku výkopovej zeminy, je  potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy 
pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle 
kraja-Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

8) Na využívanie odpadu - výkopovej zeminy mimo miesta vzniku - na spätné zasypávanie, musí byť 
udelený súhlas pre vlastníka pozemku podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, ktorý udeľuje 
okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivostí o životné prostredie.

9) O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viesť evidenciu a nakladanie s 
nimi zahrnúť do Ohlasenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 í 
ostatných odpadov (príloha č. L č. 2 vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti v znení neskorších predpisov.

10) Po realizácii predmetnej stavby, najneskôr do 30 dní. investor predloží na Okresný úrad Nové Mesto 
nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní 
odpadov z predmetnej stavby v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve 
do zariadení nato  určených za účelom ich zhodnocovania, prípadne zneškodňovania.

Pri použití výkopovej zeminy v rámci predmetnej stavby, žiadame predložiť fotografie.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru č. ORHZ-NM-2022/000228-002 zo dňa 20.7.2022 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom posúdilo podľa § 
28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a 
vyhlášky M inisterstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení 
neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby 
pre územné konanie ,.KBV a IBV NM Pobedim Obytný súbor Selanky“ na pozemku registra C 
parcela číslo 9 3 1 ,9 3 3 ,9 7 4 /1 , 1939/3, 1308/1, 1309, 1310, 13 11, 1312, 1313, 13 14, 1315, 1316 a na 
pozemku registra E parcela číslo 2208, 2209/2, 1248/1 v katastrálnom území Pobedim v obci 
Pobedim a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 6.9.2022, č. VTIR-2022/1653-2 
S navrhovaným umiestnením stavby súhlasíme za podmienok:
1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti. Pred zahájením zemných prác 
požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej 
spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (p. Repa, kontakt: 
frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903/ 403 627). Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia 
požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne
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vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z z. § 19, odst. 2, 
písm. písm. a) a b). Podľa citovaného zákona je  ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 - 1,8 m 
a nad DN 500 - 3,0 m od osi vo vodorovnej vzdialenosti vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom 
pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.
2. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách § 27, odst. 4 je  stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni 
povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej 
komunikácií alebo inej stavbe.
3. Ku kolaudácií stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania 
káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 14.7.2022
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. nemá k projektovej dokumentácií výhrady a s vydaním 
územného rozhodnutia súhlasí.
Za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
1. Realizácii predmetnej stavby bude predchádzať výstavba elektroenergetických zariadení spoločnosti 

Západoslovenská distribučná a.s. budovaných na základe stanoviska značky CD 65471/2021 zo dňa 
02.09.2021. Súbeh a križovanie telekomunikačnej optickej siete s týmito zariadeniami žiadame následne 
realizovať v súlade s STN 73 6005.

2. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na predmetnej stavbe, musia byť riadne a preukázateľne 
oboznámené o prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia vysokého napätia a vonkajších 
nadzemných vedení nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými 
normami STN. Informatívnu polohu týchto vedení Vám prikladáme do prílohy tohto stanoviska.

3. Výkopové a iné práce v ochrannom pásme nadzemného vedenia vysokého napätia 22kV sa budú 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou. Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom 
nadzemného vedenia vysokého napätia na vzdialenosť menšiu ako 3 metre je  životu nebezpečné.

4. V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 22kV nie je možné zriadiť stavebný dvor, skládku 
alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stroje a vozidlá.

5. Pod vedením 22kV žiadame o prísne dodržiavanie ustanovení Zákona o energetike č.251/2012 Z.z., a to 
najmä zákazu vykonávať činnosti v ochrannom pásme ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku a 
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej

6. sústavy.
7. V prípade potreby vypnutia vedení 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,

8. 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.

SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 30.9.20218.7.2022, č. TD/NS/0218/2022/Md
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): 
súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je  stavebník povinný 

požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m 
bezplatne,

- stavebník je  povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť 
E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia 
prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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,-€,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z 
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a

http://www.spp-distribucia.sk
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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 zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo 
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po 
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových 
mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, 
ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným 
spôsobom ako ručne, je  stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku 
križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské 
zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského 
zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické 
parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialeností menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu nie je  možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s 
ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je  povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú 
dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je  zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je  povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef-baran@spp-distribucia.sk) na 
vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a 
uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je  povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je  povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby 
ich odkrytia proti

- poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie kiytie 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, nedodržanie tejto povinností môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, 
zdravia a majetku verejnosti,

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

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

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

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

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné 
šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

mailto:jozef-baran@spp-distribucia.sk
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Slovák Telekom, a.s. zo dňa 5.9.2022, č. 6612227523
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
a/alebo D1G1 SLOVAKIA, s.r.o.
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom. a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o.
Slovák 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:
L Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 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 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 Slovák 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 Slovák 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
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 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 §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je  potrebné uzavrieť 
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 
dohody nie je  možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných 
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je  vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného 
pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je  porušením povinností podľa §23 
zákona č. 452/2021 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 spoločností 
Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez intemetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11.Stavebník alebo ním poverená osoba je  povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť Iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je  oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, 
a.s.
13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je  potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku.

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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M.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácií so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák 
Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadostí je  oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je  žiadateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 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 Slovák Telekom, 
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez 
ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je  potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je  toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je  potrebné si podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

Orange Slovensko, a.s. zo dňa 12.7.2022, č. BA-2678 2022
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

Odôvodnenie:

Dňa 14.10.2022 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
a organizáciám. 11018] { K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 22.11.2022, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.}

Stanoviská oznámili:

Vlastník pozemkov umiestnenia stavby vyjadril písomný súhlas s umiestnením stavby aj so zápisom vecného 
bremena do katastra nehnuteľností bezodplatne dňa 12.10.2022.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných 
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia 
na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je  v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 
pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
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ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto 
rozhodol tak. ako je  uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

Slovák Telekom, a.s., Jozef Vavro, Slovenský pozemkový fond

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 
povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo 
jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu odvolať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa doručenia na obec Pobedim, 916 23 Pobedim 435, 
alebo na Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom, Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom. 
Toto rozhodnutie je  preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: . í...'... ^  ^  Zvesené d ň a :..................................

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

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 
59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 20.10.2022.

Príloha pre navrhovateľa:

overená projektová dokumentácia pre územné konanie


