
Mesto Nová Dubnica 
018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41 

 

Číslo spisu: VÚPaD/96/2014/Gá  V Novej Dubnici dňa 4.5.2015  

Č. j.: 2331/2015   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 152 
 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

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

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení 

stavby, ktorý dňa 8.12.2014 po doplnený dňa 11.3.2015  podal 

Realitka 4U, s.r.o., Nám. SNP 7, 911 01  Trenčín   IČO: 46928286   

(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 

SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI  

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 641/1 (Ostatná plocha), register "C" parc. č. 772/14 

(Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 773/5 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 775/7 (Ostatná 

plocha), register "C" parc. č. 775/10 (Ostatná plocha), register "C" parc. č. 778/8 (Trvalý trávny porast), register 

"C" parc. č. 778/13 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/16 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. 

č. 778/17 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/18 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/19 

(Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/20 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/21 (Trvalý 

trávny porast), register "C" parc. č. 778/22 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/23 (Trvalý trávny 

porast), register "C" parc. č. 778/24 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/25 (Trvalý trávny porast), 

register "C" parc. č. 778/26 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/27 (Trvalý trávny porast), register 

"C" parc. č. 778/28 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/29 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. 

č. 778/30 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/31 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 778/32 

(Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 779/1 (Ostatná plocha), register "C" parc. č. 779/2 (Trvalý trávny 

porast), register "C" parc. č. 779/3 (Ostatná plocha), register "C" parc. č. 780/3 (Orná pôda), register "C" parc. č. 

782 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 783/3 (Trvalý trávny porast), register "C" parc. č. 787/1 

(Ostatná plocha), register "C" parc. č. 787/2 (Ostatná plocha), register "C" parc. č. 791/1 (Zastavaná plocha a 

nádvorie), register "C" parc. č. 791/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. č. 792/1 (Ostatná 

plocha), register "C" parc. č. 792/4 (Ostatná plocha), register "E" parc. č. 424 (Orná pôda), register "E" parc. č. 

5006/6 (Zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Veľký Kolačín, register "C" parc. č. 460/26 

(Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. č. 460/55, register "C" parc. č. 460/56, register "C" parc. č. 

460/58, register "C" parc. č. 460/59, register "C" parc. č. 460/60, register "E" parc. č. 303/2 (Ostatná plocha), 

register "E" parc. č. 5004/3 (Trvalý trávny porast) v katastrálnom území Nová Dubnica. 

Stavba obsahuje objekty: 

 SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie 

 SO 102 Kanalizácia 

 SO 103 Vodovod 

 SO 104 Posilovacia stanica vodovodu 

 SO 105 STL plynovod 

 SO 106 Trafostanica T1 

 SO 107 Rozvody 22kW 

 SO 108 Rozvody NN 

 SO 109 Trafostanica 
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 SO 110 Verejné osvetlenie 

 SO 111 Komunikácie a chodníky 

Popis a účel stavby: 

V rámci územnoplánovacej  dokumentácie VÚC a smerného územného plánu predmetné územie je riešené ako 

rozvojové územie. Predmetom územného konania je rozvoj komunikačnej siete a inţinierskych sietí ako 

základných predpokladov pre ďalší rozvoj predmetného územia. Tieto zároveň zadefinujú základné urbanistické 

limity.  

Vymedzenie riešeného územia. Je vymedzené vlastníckymi vzťahmi a sú zadefinované v grafickej časti, ktorá 

tvorí prílohu zápisnice. Záujmové územie sa nachádza v k.ú. Veľký Kolačín juhovýchodne od mesta Nová 

Dubnica a juhozápadne od mestskej časti Kolačín, v spodnej časti úbočia Slimákovej pod poľnou cestou 

vedúcou z Veľkého Kolačína do Trenčianskych Teplíc. Územie je pomerne členité s nadmorskou výškou 

266,19m.n.m. aţ do333,00 m.n.m. 

 SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie 

Predstavuje odhumusovanie na ploche 25.000m2 pod plochou na výstavbu komunikácií v hrúbke 0,15m. Hrubá 

úprava pre osadenie komunikácie sa predpokladá v objeme 12500m3.Súčasťou hrubej úpravy terénu je 

oddrenáţovanie výverov vody s odvedením na terén v mieste ich súčasného odvedenia. 

SO 102 Kanalizácia 

Splašková: novonavrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody kanalizačnými stokami DN 

300, vedené v strede navrhovanej komunikácie resp. v strede jazdného pruhu. Navrhovaná kmeňová stoka 

splaškovej kanalizácie DN 300 bude zaústená do kanalizačnej šachty zriadenej na potrubí , ktorá je predmetom 

stavby „ rozvoj komunikačnej siete“. Celková dĺţka 2997m. 

Daţďová: do navrhovaných rigolov vedľa komunikácií, vsakovacích objektov a zachytávanie daţďových vôd 

do navrhovaných poldrov 

SO 103 Vodovod 

Jedná sa o predĺţenie verejného vodovodu  z rúr HDPE PE 100/PN 10 , DN 10, ktorý bude napojený na 

vodovodnú sieť povolenú v rámci stavby „ rozvoj komunikačnej siete“. Od miesta napojenia bude navrhovaný 

vodovod vedený v chodníku vedľa navrhovanej miestnej komunikácie. Za napojením jednotlivých vetiev budú 

osadené vodárenské šupátka DN 100.Vodovod z polyetylénových rúr HDPE PE 100/PN 10, DN 100. 

V najniţších miestach budú osadené podzemné poţiarne hydranty DN 80. Celková dĺţka 2536m  

SO 104 Posilovacia stanica vodovodu 

Na výškovej kóte 285,00m bude zriadená automatická tlaková stanica, zvyšujúca tlak na 5,5atm. 

SO 105 STL plynovod 

Jestvujúci STL plynovod D 160 PN 300 v ceste III/06164 Nová Dubnica- Kolačín. Od miesta napojenia bude 

navrhovaný STL plynovod vedený v komunikácii povoľovanej v rámci stavby “rozvoj komunikačnej siete“, 

ďalej v zelenom páse vedľa navrhovaných miestnych komunikácií aţ po posledné plánované stavebné pozemky 

v jednotlivých uliciach. Navrhovaný plynovod bude z polyetylénových rúr: 

 PE-HD SDR 17,6 PE (100)D 90 dĺţky cca 340m 

PE-HD SDR 11 PE (100)D 63 dĺţky cca 1059m 

PE-HD SDR 11 PE (100)D 50 dĺţky cca 336m 

PE-HD SDR 11 PE (100)D 40 dĺţky cca 1364m 

STL plynovod bude vedený v súbehu s navrhovaným vodovodom pričom osová vzdialenosť medzi vedeniami 

musí byť min.600mm. 

SO 106 Trafostanica T1, SO 107 Rozvody 22kW, SO 108 Rozvody NN, SO 109 Trafostanica 

Navrhované 22kV vedenie je dotiahnuté  do územia z jestvujúceho VN vedenia za cestou III/61064 a ukončená 

v navrhovanej trafostanici (T1) a následne z vývodu trafostanice T1 sa prepojí káblom trafostanica (T2).  

Trafostanice s transformátorom s výkonom 630 kVA. Navrhovaný 1kV káblový rozvod NN  bude poloţený 

spoločne v jednej výkopovej ryhe s navrhovaným  rozvodom VN a VO v zelenom páse resp. v chodníkoch 

vedľa miestnych komunikácií.. 

SO 110 Verejné osvetlenie 

Jednostranné umiestnenie osvetľovacích telies pri komunikácie v chodníku po celej dĺţke komunikácie. 

Káblový rozvod bude v jednej výkopovej ryhe s navrhovaným VN a NN vedením. Meranie spotreby el. energie 

bude umiestnené v RVO na verejne prístupnom mieste . 

SO 111 Komunikácie a chodníky 

Stavebný objekt je navrhovaný s napojením cez navrhovanú miestnu komunikáciu v rámci stavby “rozvoj 

komunikačnej siete“. Navrhované sú obsluţné komunikácie pre vozidlá do dĺţky 10m. Hlavná dopravná trasa 

01A funkčnej triedy C 3 kategória MO 7,0/30(8,0/30)  .Trasa 01B a Trasy 02 aţ 14 funkčnej triedy C 3 

kategórie MO 6,0/30. Celková dĺţka navrhovaných komunikácií je 2821,82m. 
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Šírka komunikácií medzi obrubníkmi je 5-6m. Priečny sklon komunikácií je jednostranný 2% s orientáciou proti 

prirodzenému sklonu terénu. Pozdĺţny sklon je do 12%. Kriţovanie komunikácií je úrovňové , pomocou 

stykových a priesečných kriţovatiek. Polomery oblúkov sú R= 7m, pre vozidlá do dĺţky 10m.Na konci Trasy 

01A v kriţovaní s Trasami 01B a 05 bude umiestnená malá okruţná kriţovatka s vonkajším priemerom 25m. 

Kriţovatka bude mať tri ramená, polomery napojenia jednotlivých vetiev bude R =12.  

Pozdĺţ komunikácie je umiestňovaní chodník šírky 1,5m aţ 2,0m s priečny sklonom 2,0 smerom do vozovky. 

Na konci kaţdej slepej vetvy bude vytvorený otoč, ktorý je riešený s parametrami pre otáčanie vozidiel do dĺţky 

10m. 

Odvodnenie umiestňovaných komunikácií a chodníkov navrhnúť pozdĺţnym a priečnym sklonom do 

navrhovaných uličných vpustí so zaústením do daţďovej kanalizácie. 
 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby  stavebný úrad podľa § 39a ods.2 stavebného 

zákona určuje tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 641/1, 772/14, 773/5, 775/7, 775/10, 778/8, 

778/13, 778/16, 778/17, 778/18, 778/19, 778/20, 778/21, 778/22, 778/23, 778/24, 778/25, 778/26, 778/27, 

778/28, 778/29, 778/30, 778/31, 778/32, 779/1, 779/2, 779/3, 780/3, 782, 783/3, 787/1, 787/2, 791/1, 791/2, 

792/1, 792/4, register "E" parc. č. 424, 5006/6 v katastrálnom území Veľký Kolačín, register "C" parc. č. 

460/26, 460/55, 460/56, 460/58, 460/59, 460/60, register "E" parc. č. 303/2, 5004/3 v katastrálnom území 

Nová Dubnica, ako je zakreslené na priloţenom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:1000 a na 

doplňujúcom výkrese v PD, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných 

stavieb. 

2. Stavba bude   umiestnená na pozemkoch v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie schválenú 

v územnom konaní ,ktorú vypracovala spoločnosť  a- vision, s.r.o. projektový atelier, Bottova 5,911 04 

Trenčín s hlavným inţinierom projektu Ing. arch. Petrom Kohoutom, autorizovaným architektom 

č.osv.1421AA so  zapracovaných  pripomienok ,podmienok a záväzných stanovísk dotknutých orgánov 

štátnej správy uplatnených v tomto konaní .   

3. Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba  v zmysle   stavebného 

zákona. Pri spracovaní projektu rešpektovať príslušné ustanovenia §47 zákona  č. 50/76 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl.č.453/2000 Z. z., ktorou sa  

vykonávajú   niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

4. Súčasťou dokumentácie bude plán organizácie výstavby, v ktorom budú údaje  o rozsahu a usporiadaní 

staveniska a o opatreniach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 

zariadení. Stavenisko musí spĺnať ustanovenia § 43i stavebného zákona. 

5. Na uskutočnenie stavby navrhnúť v projekte pre realizáciu stavby iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa 

zákona č.90/1998 Z. z. ,vhodným stavebným výrobkom. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala 

ustanovenia § 43d stavebného zákona. 

6. O výrube drevín a podmienkach ich výrubu orgán ochrany prírody záväzne nerozhodol  podľa § 47 ods. 3 

zákona o ochrane prírody a krajiny, stavebný úrad podmieňuje vydanie právoplatného  rozhodnutia o 

súhlase na výrub drevín vydaného podľa zákona o ochrane prírody a krajiny najneskôr v stavebnom konaní 

v súlade s ustanovením § 103 ods. 6 uvedeného zákona, pričom ţiadosť o stavebné povolenie, vrátane 

projektovej dokumentácie musí zodpovedať podmienkam z neho vyplývajúcim. 

7. Stavebný úrad, na základe podmienky uvedenej v bode 6. územného rozhodnutia, výslovne určuje, ţe 

vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní je z hľadiska osobitného záujmu na ochrane drevín 

podmienené vydaním súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 aţ 49 zákona o ochrane prírody a krajiny a 

stavebník je povinný zabezpečiť súlad predloţenej ţiadosti o stavebné povolenie vrátane projektovej 

dokumentácie stavby s podmienkami právoplatného rozhodnutia o súhlase na výrub stromov, resp. 

dodrţanie jeho podmienok, a to v prípade potreby aj na základe zmeny právoplatného územného 

rozhodnutia podľa § 41 ods.1 stavebného zákona. 

8. Pri spracovaní PD stavby vychádzať  z dokumentácie schválenej v územnom konaní, ku ktorej dotknutý 

orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na ŢP , Okresný úrad Ilava vydal záväzné stanovisko  

pod č. OU-IL-OSŢP-2015/000511-002 GRA zo dňa 20.3.2015, kde skonštatoval, ţe návrh na začatie 

územného konania o umiestnení stavby je v súlade so zákonom a v súlade so záverečným stanoviskom  

vydaným pod č.  OU-IL-OSŢP-2014/00070-041 GRA zo dňa 11.4.2014 Okresným úradom Ilava, odborom 

starostlivosti o ţivotné prostredie 

9. Pri spracovaní projektu stavby zapracovať  odporúčania a opatrenia, ktoré vyplývajú zo záverečného 

stanoviska vypracovaného podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie 
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a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané pod č. OU-IL-OSŢP-

2014/00070-041 GRA zo dňa 11.4.2014 Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o ţivotné 

prostredie najmä v časti VI/3 pre umiestňované objekty, najmä: 

Technické opatrenia: 

 v PD pre stavebné povolenie podrobne špecifikovať parametre odlučovača ropných látok na základe 

bilancie mnoţstva zráţkovej vody z plôch parkoviska, pričom poţadovanou úrovňou čistenia je 

koncentrácia ropných látok(NEL) na výstupe zo zariadenia 0,1mg/l. 

 vypracovať projekt výsadby zelene v sídelnom útvare a to najmä v blízkosti cestných komunikácií 

a plánovaných domov, s usporiadaním geograficky pôvodných a tradičných rastlinných druhov. 

 akceptovať v stavebnom projekte bez zásahové zóny 

 odvedenie daţďových vôd z riešenej plochy v súlade so zákonom č. 72/2010 o ochrane pred povodňami 

v znení neskorších predpisov 

 zariadenie staveniska vybudovať tak, aby  nemohlo  dôjsť k úniku nebezpečných látok na terén 

 navrhnúť také stavebné postupy a technológie, ktoré budú minimalizovať moţnosť znečistenia 

ţivotného prostredia 

Technické opatrenia: 

 realizovať podrobný hydrogeologický prieskum, za účelom overenia podmienok vsakovania zráţkových 

vôd do horninového prostredia a návrhu parametrov vsakovacích systémov 

 pred výstavbu realizovať detailný inţinierskogeologický prieskum, rešpektovať registrované územie 

zosuvov a ich okolie  

 v PD pre stavebné povolenie navrhnúť konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov vznikajúcich pri 

výstavbe 

 vypracovať bilanciu zemných prác a navrhnúť spôsob uloţenia výkopovej zeminy 

 organizačné a prevádzkové opatrenia: 

 v rámci PD pripraviť plán výstavby, navrhnúť spôsob protieróznej ochrany 

 v ďalšom stupni predloţiť  súhlas prevádzkovateľa prečerpávacej stanice so zaústením splaškovej 

kanalizácie zo SÚ 

 v ďalšom stupni v DSP riešiť VO tak, aby bolo zabezpečené dôkladné osvetlenie komunikácií 

a navrhovaných kriţovatiek(STN 736110 čl.15.8, STN 736102 čl. 6.17),stoţiare navrhnúť tak, aby 

nezasahovali do prejazdného profilu komunikácií ani do priechodzieho profilu chodníkov 

 ak dôjde o trvalé pouţitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, poţiadať o trvalé 

odňatie dotknutej parcely, resp. pri zábere do 1 roka poţiadať o udelenie súhlasu 

Organizačné a prevádzkové opatrenia 

 skoordinovať výstavbu SÚ a navrhovanej prečerpávacej stanice OV v rámci plánu PVS a.s.  

 pri zemných prácach postupovať podľa zákona 49/2002 z.z. o ochrane pamiatkového fondu 

 spracovať projekt náhradnej výsadby a predloţiť ho na vyjadrenie orgánu ochranu prírody 

 vyţiadať si súhlas príslušného orgánu 

 parametre obsluţných komunikácií riešiť v súlade s STN, vrátane smerových, šírkových a pozdĺţnych 

pomerov 

       Etapa výstavby: 

 pre obdobie výstavby vypracovať havarijný plán v zmysle vyhl. MŢP SR č. 100/2005 Z.z. 

 zabezpečiť kontrolný monitoring svahových pohybov a monitoring hluku, v prípade potreby realizovať 

sanačné a protihlukové opatrenia 

 v etapách výstavby a prevádzky realizovať všetky ďalšie opatrenia(technické, technologické, organizačné 

a prevádzkové) uvedené v záverečnom stanovisku. 

10. Pri spracovaní projektu stavby je navrhovateľ a spracovateľ projektu stavby povinný rešpektovať a 

zohľadniť vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy , vydávané podľa osobitných predpisov: 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie OÚ-IL-OSŢP-2014/01082-2 OND zo dňa 

29.9.2014 súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva za nasledovných podmienok : 

 Vznikajúce odpady zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŢP SR 

č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších prepisov a následne zabezpečiť 

ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 2 zákona o odpadoch. 

 Odpady, ktoré nie je moţné alebo účelné vyuţiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie 

osobe oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. 

 Ku kolaudačnému konaniu predloţiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a 

doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 
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Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie OÚ-IL-OSŢP-2014/01090-2 SUC zo dňa 

29.9.2014 z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba moţná za týchto podmienok: 

 Navrhované stavebné objekty SO 102 Kanalizácia, SO 103 vodovod a SO 104 Posilovacia stanica 

vodovodu sú v zmysle vodného zákona vodné stavby, preto sa na ich uskutočnenie vyţaduje povolenie 

orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona, ktoré  príslušný správny orgán vydá na základe 

ţiadosti, úhrady správneho poplatku, projektovej dokumentácie stavby vypracovanej oprávnenou osobou, 

právoplatného územného rozhodnutia a ďalších dokladov v súlade s § 8 vyhl. MŢP SR č. 453/200 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 Na realizáciu SO 106 a SO 109- trafostanice s menovitým výkonom transformátora 630 kVA je 

potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods.1 písm.c) vodného zákona 

 Projektovú dokumentáciu daţďovej kanalizácie je potrebné predloţiť Okresnému úradu Ilava, odboru 

starostlivosti o ţivotné prostredie(štátna vodná správa) na vyjadrenie 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie OÚ-IL-OSŢP-2014/01080-004 BEN zo 

dňa 1.10.2014 , štátna správa ochrany prírody a krajiny nemá k vydaniu územného rozhodnutia 

pripomienky 

Okresný úrad Ilava, odbor s krízového riadenia OÚ-IL-OKR-2014/001103 zo dňa 30.9.2014 

 Z hľadiska civilnej ochrany súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a dospel k záveru, ţe pri 

uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany 

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava vyj.č. SAMaV-

1163/2012-DpBB zo dňa 8.8.2012 

 So stavbou  súhlasí podľa priloţenej situácie bez pripomienok. V danej lokalite sa nenachádzajú 

inţinierske siete vojenskej správy 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  911 05 Trenčín vyjadrenie č. SCPB/2013/221-4 zo 

dňa 23.10.20144 

 Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povaţskej Bystrici  záväzné stanovisko č. 

A/2013/1027/2/HŢPaZ zo dňa 18.6.2013 

 Súhlasí sa s návrhom  ţiadateľa k návrhu na územné konanie stavby 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín vyjadrenie č. KPÚTN2014/13275-04/69947 zo dňa 29.10.2014 

 Dodrţať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu, pracovisko Prievidza  o vykonaní 

archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk pod č. 

KPÚTN2013/5331-4/24772 zo dňa 16.4.2013 

 V rámci komunikačných vetiev stavby sa vykoná predstihová sondáţ, kde budú realizované sondy (cca-

15šírka1-2m), strojom s plochou svahovacou lyţicou (resp. ručne) 

 Sondy budú môcť byť realizované v bezprostrednom okolí telesa komunikácie v záujmovom území 

sídelného útvaru 

 Rozhodnutie o nutnosti vykonať archeologický výskum naďalej platí, avšak je moţné vydať povolenie, 

kde budú podmienky rozhodnutia zapracované. 

 Správu z archeologického výskumu je potrebné poslať na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 

6, 814 06 Bratislava 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko č. OU-TN-

OCDPK-2014/0282954-002/KUD zo dňa 20.11.2014 vydáva súhlasné stanovisko pre územné rozhodnutie 

za dodrţania nasledovných pripomienok : 

 kriţovanie cesty prípojkami inţinierskych sietí realizovať pretláčaním cesty bez zásahu do 

konštrukcie   krytu vozovky. 

 pred realizáciou  prípojok inţinierskych  sietí v telese cesty Hl/06164 poţiadať tunajší úrad 

o povolenie na    zvláštne uţívanie uvedenej cesty    vrátane určenia pouţitia prenosného 

dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác. 

 pred realizáciou prác na konštrukcií vjazdu v telese cesty III/06164  poţiadať tunajší úrad 

určenia pouţitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou 

prác. i o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty 

 dopravno - technické riešenie objektu komunikácií navrhnúť v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, t. z. podľa platných STN a ostatných technických 

predpisov. 

 dôsledne   riešiť odvedenie povrchových   vôd z komunikácií v napojení     na   jestvujúcu 

 komunikáciu. 
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Lesy SR š.p. OZ Povaţská Bystrica vyjadrenie č.562/240/2015 zo dňa 31.3.2015 

   nemajú   námietky k umiestneniu vsakovacích poldrov na pozemku parcela č.  C KN 777/6, k.ú. Veľký 

Kolačín, ktorý je vo vlastníctve SR, v správe LESY SR š.p. za podmienky, ţe po skončení stavby je 

potrebné dať pozemok, na ktorom budú umiestnené vsakovacie poldre do pôvodného stavu.. 

 Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Povaţská Bystrica, nezodpovedajú za škody spôsobené na 

majetku v prípade lesného poţiaru, pádom konárov a stromov a ani iných ţivelných pohrôm.  

 Lesy SR š.p. OZ Povaţská Bystrica vyjadrenie č.562/240/2015 zo dňa 31.3.2015 

 stanovisko v zmysle § 10 Zákona č. 326/2005 Z.z. zákona o lesoch. Podľa situácie pre stavbu:„ Sídelný 

útvar pri Salaši" bude stavba realizovaná popri lesných porastoch: 

• JPRL č. 872, LHC Hava, pozemok parcela č. C KN 777/6 k.ú. Veľký Kolačín, 

• JPRL č. 873, LHC Hava, pozemok parcela č. C KN 786/4 k.ú. Veľký Kolačín, 

Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod Povaţská Bystrica nemajú námietky k realizácii stavby. Na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o vyuţití územia v ochrannom pásme lesa je potrebné záväzné 

stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.  

Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný záväzné stanovisko  č. OU-TN-PLO-2015/013919-

002 zo dňa 29.4.2015 vydané v zmysle §10 ods.2 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch súhlasí s umiestnením 

stavby na nelesných pozemkoch 

OR PZ SR- okresný dopravný inšpektorát Trenčín č. ORPZ-TN-ODI-468-001/2014- ING zo dňa 

14.11.2014 - dopravný inšpektorát súhlasí s umiestnením uvedenej stavby za dodrţania nasledovných 

podmienok: 

 podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Igorom Ševčíkom, 

 komunikácie navrhnúť v súlade s platnými technickými normami, 

 prehľadnosť kriţovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekáţok od komunikácie na vzdialenosť min. 

0,5m, a zaistením rozhľadových polí, 

 dôsledne riešiť odvodnenie komunikácií a parkovísk, 

 viditeľnosť kriţovatiek zvýšiť verejným osvetlením, 

 dokumentáciu pre stavebné rozhodnutie v rozpracovanosti s návrhom trvalého dopravného značenia a 

prenosného dopravného značenia počas dočasnej zmeny organizácie miestnej úpravy cestnej premávky, 

predloţiť na konzultáciu odborne spôsobilým projektantom z oblasti doprava 

 Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyţiada 

situácia v cestnej premávke a verejný záujem. 

 SPP -distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. 1393/2014/TD zo dňa 5.12.2014 s vydaním územného 

rozhodnutia  a predloţenými projektmi súhlasíme s podmienkami: 

 1. V blízkosti záujmovej oblasti k.ú. Veľký Kolačín sa nachádza STL plynovod PE D 160, PN 300 

kPa, ktorý je v našej správe.                                                                          

 2.  Pri spracovaní ďalšieho stupňa realizačnej dokumentácie poţiadať o presné vytýčenie plyn. 

zariadení -č.t. 032/6265645, plne rešpektovať naše zariadenia, dodrţať ochranné a bezpečnostné 

pásma o minimálnej vzdialenosti od plynovodov a prípojok, podľa STN 73 6005, STN EN 12007-

1, STN 12007-2, STN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, zákona č. 251/2012 Z.z. 

 3.   Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas k pripojeniu budúcich objektov k distribučnej sieti SPP 

Distribúcia a.s.. 

 4.  Pre účely pripojenia musí ţiadateľ predloţiť ţiadosť o pripojenie a uzatvoriť s SPP Distribúcia 

a.s. zmluvu o pripojení, kde budú stanovené technické a obchodné podmienky pripojenia. 

 5.  Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, obytných zón na distribučnú sieť v 

správe SPP Distribúcia a.s. sa nachádzajú v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa 

distribučnej siete. Bliţšie informácie k danej problematike je moţné získať na www.spp-

distribúcia.sk 

 6.   Pri spracovaní ďalšieho stupňa realizačnej dokumentácie plne rešpektovať a zapracovať do 

projektu stanovené technické podmienky pripojenia. 

 7.   Tento súhlas nenahrádza „Súhlas k odberu ZP" 

 8.   Toto vyjadrenie nie je moţné pouţiť ako stanovisko k vydaniu stavebného povolenia. 

 9.   Týmto vyjadrením sa ruší vyjadrenie č. 205/2013/TD zo dňa 14.3.2013 a zároveň sa mení 

hodnota poţadovaného hodinového odberu z hodnoty 1044 m3/h na hodnotu 252 m3/h. 

 10.Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky. 

 V prílohe Vám zasielame orientačne zakreslený smer trasy STL plyn. zariadení v našej správe. 

http://www.spp-distribúcia.sk/
http://www.spp-distribúcia.sk/
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 Ďalšie poţiadavky na zriaďovanie a prevádzkovanie plynových zariadení ustanovujú zákon č .UBP 

SR č. 251/2012 Z.z., vyhl. MH SR č. 265/1999, vyhl. MPSVaR č.508/2009 príslušné STN a 

podmienky pripojenia. 

Povaţská vodárenská spoločnosť a.s. Povaţská Bystrica- vyjadrenie č. 8215/23/2013 zo dňa 12.11.2014, 

k ţiadosti uvádzajú: 

 1.Na uvedených parcelách sa t.č. nenachádzajú ţiadne IS v našej správe. 

 2.   Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie budované v rámci stavby „ Rozvoj 

komunikačnej siete k.ú. Nová Dubnica - Veľký Kolačín" (vyjadrenie PVS, a.s. č.j. 

 8214/23/2014-CA zo dňa 28.10.2014 k PD pre vydanie stavebného povolenia, investor Mesto Nová 

Dubnica) bude v majetku Mesta Nová Dubnica, resp. v majetku PVS, a.s. 

 3.   V prípade, ţe toto rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude v majetku Mesta Nová 

Dubnica a prevádzkovateľom bude PVS, a.s., investor poţiada o súhlas 

 s pripojením hore uvádzaného vodovodu a kanalizácie na rozšírenú časť verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie (stavba „ Rozvoj komunikačnej siete k.ú. Nová Dubnica-Veľký Kolačín" ) Mesto Nová 

Dubnica. 

 4.   S rozšírením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie súhlasíme za týchto podmienok : a.) 

rozšírenie verejného vodovodu 

- projektovanie a realizácia v súlade so STN 75 54 01 a 75 54 02 

- materiál potrubie HDPE 100 PN 10 SDR 17 D 110, podzemné hydranty DN 100 HAWLE, kalník, 

vzdušník, príslušné spojky, armatúry, vyhľadávací vodič 

- v mieste pripojenia na jestvujúci verejný vodovod LT DN 100 umiestniť armatúrnu šachtu s 

meraním mnoţstva pitnej vody (meranie okrsku) 

- v miestach pripájania jednotlivých vetiev rozšírenia verejného vodovodu umiestniť uzatváracie 

armatúry so zemnými súpravami 

- za odbočeniami z verejného vodovodu ( navrtávacie pásy 100/25 ) umiestniť uzatváracie armatúry so 

zemnými súpravami 

- pripoj ovácie potrubia vodovodných prípoj ok ukončiť na jednotlivých stavebných pozemkoch 

zaslepovacou armatúrou 

- jednotlivé vetvy rozšírenia verejného vodovodu vţdy ukončiť podzemným hydrantom DN 100 

-  automatickú dotláčaciu stanicu (ATS ) riešiť vrátane merania a regulácie s diaľkovým prenosom dát 

( MaR ), záloţnou dvojicou čerpadiel, NN prípojkou 

- trasu uloţenia vodovodného potrubia riešiť tak, aby bolo dodrţané v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v 

znení neskorších doplnkov a zmien ochranné pásmo vodovodného potrubia podľa § 19 ods.2. a 5., 

tieţ STN 73 60 05 

- zabezpečiť trvalý prístup k vodovodnému potrubiu (údrţba, opravy porúch ap.)  

b.) rozšírenie verejnej kanalizácie 

- projektovanie a realizácia v súlade so STN 75 61 01 a 75 61 02 

- materiál potrubie PVC, PVC-U DN 300 

- kanalizačné revízne šachty DN 1000, max. vzdialenosť 50 m, poklopy d 600, uzamykateľné, 

vodotesné, v triede zaťaţiteľnosti podľa druhu komunikácie 

- v miestach pripájania jednotlivých vetiev navrhnúť a realizovať sútokové KRS, v lomových bodoch 

umiestniť lomové KRS pre zmenu smeru prúdenia OV 

- dodrţať v súlade so STN spádové pomery a rýchlosti prúdenia pre kanalizáciu DN 300 

- odbočovacie tvarovky 300/150, alebo 300/200 pre pripojenie kanalizačných prípojok realizovať pod 

uhlom max. 60° v smere prúdenia odpadových vôd 

- kanalizačné prípojky ukončiť na jednotlivých stavebných pozemkoch kanalizačnou revíznou šachtou 

D 415 

- trasu uloţenia kanalizačného potrubia riešiť tak, aby bolo dodrţané v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v 

znení neskorších doplnkov a zmien ochranné pásmo kanalizačného potrubia podľa § 19 ods.2. a 5., 

tieţ STN 73 60 05 

- zabezpečiť trvalý prístup ku kanalizačnému potrubiu (údrţba, opravy porúch ap.) 

 5.   Z dôvodu navrhovanej automatickej dotláčacej stanice na rozšírenej časti verejného vodovodu Vám 

oznamujeme, ţe sídelný útvar Nová Dubnica a Veľký a Malý Kolačín sú zásobované z vodojemu Nová 

Dubnica, kde max. prevádzková hladina je na kóte 309,80 m n.m. a min. prevádzková hladina na kóte 

304,60 m n.m. 

 6.   Upozorňujeme Vás, ţe v mieste pripojenia vodovodnej prípojky nehnuteľnosti, resp. ného 

odberného miesta (výtokový stojan, hydrant, ukončenie verejného vodovodu hydrantom) musí byť v 
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súlade s vyhláškou MŢP SR č. 684/2006 Z.z. § 2 odst. 14 a vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. § 9 odst. 

2 najmenší pretlak vo vodovodnom potrubí 0,25 MPa. Minimálny pretlak vo vodovodnom potrubí je 

potrebný z dôvodu , ţe verejný vodovod plní aj funkciu poţiarneho vodovodu pre zabezpečenie hasenia 

poţiarov vodou. 

 7.   Predloţená PD - časť celková situácia + súhrnná technická správa uvádza pripojenie navrhovaného 

rozšírenia verejnej kanalizácie do budovanej verejnej kanalizácie v rámci projektu „Zásobovanie okresu 

Hava pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd" do zberača „ D-3" pred prečerpávaciu 

stanicu OV. 

 8.   V súlade s uvádzaným projektom, je moţné riešiť odvádzanie časti splaškových odpadových vôd do 

novobudovaného kanalizačného zberača „ D-4" ( pripojenie do zberača „ D" ) , t.j. gravitačné, resp. do 

gravitačného potrubia zberača „ D-3" pred čerpaciu stanicu. 

 9.   V prípade zaústenia do zberača „ D-3" je potrebné vopred konzultovať mnoţstvo odvádzaných OV a 

kapacitu uţ vyprojektovanej CS s manaţérom projektu „Zásobovanie okresu Hava pitnou vodou a 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd", Ing. Škopinský, tel. 0905/328503 ( ČOV Dubnica nad Váhom 

). 

 10. V ďalšom stupni PD pre vydanie stavebného povolenia ţiadame riešiť na základe konzultácii 

kapacitu vyprojektovanej Č S O V na zberači D-3 . 

 11. V prípade, ţe navrhnutú trasu rozšírenia verejnej kanalizácie nebude moţné dodrţať 

 (prechod cez lesný porast), predloţená PD ( celková situácia) uvaţuje s prečerpávaním časti OV a 

vybudovaním čerpacej stanice. Odporúčame čerpaciu stanicu fy STRATE, poţadujeme riešiť so 

záloţnou dvojicou čerpadiel, NN prípojka, MaR s diaľkovým prenosom dát. 

 12. Projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia, do ktorej budú zapracované uvedené 

podmienky PVS, a.s., ţiadame zaslať na vyjadrenie. V PD ţiadame rozkresliť miesta a spôsoby 

pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. 

 13. Upozorňujeme , ţe v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „ Zákon" ), vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj ich rozšírenia, 

môţe byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky ( § 

3 ods.2 Zákona ). 

 14. Prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj ich rozšírenia, môţe byť v 

súlade so Zákonom fyzická, alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené ţivnostenské oprávnenie na 

prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie po splnení podmienok odbornej spôsobilosti 

( § 5 Zákona). 

 15. Z uvedeného vyplýva, ţe rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí mať 

prevádzkovateľa stanoveného pred vydaním stavebného povolenia (vodné stavby, § 52 z.č. 364/2004 

Z.z., OÚŢP Trenčín). 

 16. Prevádzkovateľom predmetného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môţe byť 

Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe uzatvorenej zmluvy o odovzdaní 

 a prevzatí hmotného majetku ( rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ) s investorom do 

majetku PVS, a.s. odplatným spôsobom. V tomto prípade všetky náklady spojené s prevádzkovaním a 

údrţbou, vykonávaním opráv, resp. rekonštrukciou rozšírenej časti verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, ako aj fakturácie za vodné a stočné, znáša PVS, a.s. 

 17. V prípade, ţe budúcim prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

bude iná, odborne spôsobilá osoba, investor alebo budúci vlastník, resp. prevádzkovateľ rozšírenia 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vybuduje do 10 m od miesta pripojenia na verejný vodovod 

vo vlastníctve PVS, a.s. vodomernú šachtu s meraním mnoţstva dodávanej pitnej vody a uzatvorí s 

PVS, a.s. v súlade s § 15 ods.5 zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a 

čistenie odpadových vôd štandardným spôsobom. V tomto prípade, všetky náklady spojené 

s prevádzkovaním a údrţbou, vykonávaním opráv, resp. rekonštrukciou rozšírenej časti verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj rozúčtovanie nákladov za dodávku pitnej vody (vodné) a 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné) znáša budúci prevádzkovateľ a vlastník. 

 18. Uvedené podmienky ţiadame zapísať do územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 Za predpokladu splnenia uvedených podmienok , s PD pre vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnením stavby súhlasíme 

Slovak Telekom a.s. Bratislava- vyjadrenie č. 6611505993 zo dňa 30.3.2015 dôjde do styku so sieťami 

elektronických komunikácií(ďalej SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. 
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Slovák Telekom a.s. poţaduje 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 dodrţať 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 ţiadosti, účelu ţiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v ţiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

 3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. 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 preloţenia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

 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, ţe 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 moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK. 

 6.  Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST 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 ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné zo strany ţiadateľa 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 8. Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 9.V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 

po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a poţiadať o nové 

vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie TKZ. 

Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák 

Telekom, a.s. týmto upozorňuje ţiadateľa na povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej 

objednávky do troch týţdňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, .0902719358;Marcel Garai, 

marcel.garai@telekom.sk, 0902719451 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 dodrţať pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

 12. Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Ţiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

 13. Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú 

sieť úloţným 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 ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie. 

  15.  Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1.V prípade, ţe zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú ţiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák 

Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
mailto:marcel.garai@telekom.sk
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• Ochranu alebo preloţenie 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 ţiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloţením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je ţiadateľ povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe 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 tieţ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného 

uloţenia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeţi a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na kaţdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129 

• Overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, ţe ST nezodpovedá za zmeny 

priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 

UPOZORNENIE: V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť krytie tel. káblov je toto moţné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade poţiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 

ţiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu 

SSE- Distribúcia a.s. Ţilina  vyjadrenie č.P29902013030109 zo dňa 27.3.2013 súhlasí s nasledovnými 

podmienkami: 

 1.V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenia VN a NN nenachádzajú, nachádzajú podperné 

body nadzemného vedenia VN 

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

vyjadrenia.(červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, plnou čiarou - podzemné vedenia, 

prerušovanou – nadzemné vedenia). 

 2. Od uvedených energetických zariadení ţiadame dodrţať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z., a bezpečné vzdialenosť podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, ţiadame 

neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp voľne stojacich istiacich skríň, a celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú 

polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne. Upozorňujeme na moţnú prítomnosť 

podzemných inţinierskych sietí v majetku tretích osôb. 

 4.Stavbu ţiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

SSE- Distribúcia a.s. Ţilina  vyjadrenie č.P29902013030449 zo dňa 15.5.2013 , po prejednaní poţiadavky  

zaevidovanej pod číslom P29902013030449 SSE-D a.s.  stanovujeme  nasledovné prípojovacie pripomienky: 

 1 .Od jestvujúcich elektrických zariadení ţiadame dodrţať ochranné pásma a bezpečné vzdialenosti. 

 2.SSE-D, a,s. zabezpečí v zmysle novej legislatívy prípravu ako aj samotnú realizáciu elektrického 

 zariadenia potrebného na napojenie navrhovaných odberných miest. 

 3.0dovzdávacie miesta určujeme rozvodné istiace skrine SR, ktorých osadenie bude zrejmé po 

 spracovaní technického návrhu. 

 4.Meranie spotreby elektrickej energie ţiadame osadiť na trvalé prístupných miestach. 

 5.Pre Vašu predbeţnú informovanosť ďalej uvádzame, ţe pre spracovanie technického návrhu je 

 potrebné z vašej strany doloţiť plánované osadenie novostavieb /zástavbovú štúdiu odsúhlasenú 

 mestom, poprípade obcou vo formáte DGN 2D V7 v súradnicovom systéme JTSK/. V uvedenej štúdii 

 ţiadame uvaţovať so zelenými pásmi na uloţenie inţinierskych sietí. Pred samotnou realizáciou bude 

 potrebné vytýčenie hraníc jednotlivých pozemkov, ciest, chodníkov, zelených pásov a taktieţ určiť 

 nivelitu daného územia. 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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 6.Ďalšie podmienky ako aj časový harmonogram Vám dokáţeme urobiť aţ po splnení bodu č. 5. 

 7.Akcia je zaradená do investičného plánu ZA-7543. 

 Pri ďaľších ţiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloţenie 

fotokópie  vyjadrení 

SSE- Distribúcia a.s. Ţilina  vyjadrenie č.460001393 zo dňa 16.4.2015 stanovuje nasledovné pripomienky: 

Podmienky 1,2,3  totoţné ako vo vyjadrení č.P29902013030449 zo dňa 15.5.2013 . 

Ďalšie podmienky: 

4.  Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne 

prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 60439, pre 

prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. 

Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE 

dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú 

časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáţ smie realizovať Vami vybratá odborne 

spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej 

internetovej stránke www.sse-d.sk, 

link:http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribúcia/Základne / informácie/ Oznamy/ Aktuálne oznamy/ 

Zásady merania 02092014pdf.  

5.Pre Vašu predbeţnú informovanosť ďalej uvádzame, ţe pre spracovanie technického návrhu je potrebné z 

vašej strany doloţiť plánované osadenie novostavieb /zástavbovú štúdiu odsúhlasenú mestom, poprípade obcou 

vo formáte DGN 2D V7 v súradnicovom systéme JTSKÄ V uvedenej štúdii ţiadame uvaţovať so zelenými 

pásmi na uloţenie inţinierskych sietí. Pred samotnou realizáciou bude potrebné vytýčenie hraníc jednotlivých 

pozemkov, ciest, chodníkov, zelených pásov a taktieţ určiť nivelitu daného územia. 

6.Ďalšie podmienky ako aj Časový harmonogram Vám dokáţeme predloţiť aţ po splnení bodu £ 5. 

7.   Akcia je zaradená do investičného plánu ZA-7543. 

Mesto Nová Dubnica, oddelenie ŢP - ochrana prírody a krajiny vyjadrenie č. 1777/20156 ŢP zo dňa 

25.3.2015 

 Mesto Nová Dubnica, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny  podľa §69 ods.1 písm. d) zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súčasnosti koná vo veci 

vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny na základe 

ţiadosti stavebníka. Dreviny o ktoré sa ţiada výrub rastú na parcelách KNC 779/2, 

778/8,778/19,779/1,783/3,787/1,792/1 v k.ú. Veľký Kolačín, ktoré sa nachádzajú v území 

navrhovaného Sídelného útvaru pri Salaši. 

 K ţiadosti zo dňa 10.2.2015 bolo vydané rozhodnutie- súhlas na výrub drevín, ktorý však nenadobudol 

právoplatnosť, pretoţe účastníci konania podali odvolania proti tomuto rozhodnutiu. 

 K ţiadosti zo dňa 12.3.2015 bol oznámený začiatok konania a nariadenie ústneho pojednávania, 

rozhodnutie nebolo vydané/do územného konania) 

 Orgán štátnej správy , ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môţu byť dotknuté záujmy ochrany prírody 

a krajiny, môţu o veci rozhodnúť podľa § 103 ods.6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov najneskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany 

prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto 

zákona vyţadujú. 

11. K ţiadosti o stavebné povolenie stavby stavebník  doloţí stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov 

štátnej správy  najmä  stanoviská dotknutých orgánov štátnej správa a správcov technického vybavenia 

územia, ktoré si to v územnom konaní vyhradili,  

12. K ţiadosti o stavebné povolenie navrhovateľ predloţí doklady, ktorými preukáţe, ţe je vlastníkom pozemku 

alebo stavby alebo ţe má k pozemku či stavbe iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho 

oprávňuje zriadiť na pozemku poţadovanú stavbu. To neplatí , ak tieto skutočnosti stavebník preukázal 

v územnom konaní a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene(58 ods.2 stavebného 

zákona). Podľa § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo 

k pozemku ak  ide o stavby , ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani 

s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôţu ovplyvniť vyuţitie pozemku na účel, ktorému je určený. 

13. K ţiadosti o stavebné povolenie stavebník predloţí rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF na pozemky, ktoré sú 

poľnohospodárskym pôdnym fondom (napr. orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady ap.) podľa zákona 

č.220/2004 Z.Z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy, vydané príslušným orgánom štátnej 

správy(Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor) 

http://www.sse-d.sk/
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14. O vydanie stavebného povolenia je potrebné  poţiadať príslušný  stavebný úrad. Navrhovateľ k ţiadosti 

o stavebné povolenie pripojí doklady v súlade s ustanovením §58 stavebného zákona a § 8vyhl.453/2000Zz. 

,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Stavebné objekty : SO 102 Kanalizácia, SO 103 Vodovod, SO 104 Posilovacia stanica vodovodu 

sú v zmysle vodného zákona vodnými stavbami, preto sa na ich uskutočnenie vyţaduje povolenie orgánu štátnej 

vodnej správy podľa § 26 vodného zákona, ktoré príslušný správny orgán vydá na základe ţiadosti. O stavebné 

povolenie na stavebné objekty  SO 101 Hrubá úprava terénu pod komunikácie, SO 110 Verejné      

osvetlenie, SO 111 Komunikácie a chodníky, je potrebné poţiadať cestný správny orgán   špeciálny 

stavebný úrad (Mesto Nová Dubnica).  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

V uskutočnenom územnom konaní  uplatnili  účastníci konania  námietky: 

1. Dušan Holý, Ľ. Štúra 224/5, 018 51 Nová Dubnica 

2. Dagmara Štofaníková, Okruţná 139/17, 018 51 Nová Dubnica 

3. Michal Štefan, Ľudmily Podjavorinskej 250/15, 018 51 Nová Dubnica 

4. Stanislav Magula, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

5. Anna Vráblová, Janka Kráľa 73025-28, 018 51 Nová Dubnica 

6. Ing. Jana Šošovičková PhD, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica 

Obsah podanej námietky u všetkých vyššie uvedených účastníkov konania: 

Ţiadam o zastavenie územného konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI, č.j. 1545/2015 č. spisu VUPaD/96/2014/Gá.Odôvodnenie ţiadosti: Podľa §  

103 ods.6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny musí začatiu územného konania predchádzať 

právoplatné rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín . V predmetnej veci bolo vydané rozhodnutie 

ev. č. 1404/2015ŢP(spis č.438/2015), ktoré doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Ďalšie posudzovanie 

a miestna obhliadka vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na dotknutých parcelách bude 16.4.2015 o 10,00 

hod. Z uvedeného dôvodu ţiadam zastaviť územné konanie do vydania  právoplatných rozhodnutí vo veci 

vydania súhlasu s výrubmi drevín na všetkých dotknutých parcelách. 

 Stavebný úrad uplatnenú námietky zamieta. 

7. Stanislav Magula, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

Ţiadam o obstaranie územného plánu zóny, ktorý bude pre investora záväzný podľa VZN č.12/2012 uznesenia 

č.132 zo dňa 13.12.2012, účinné 29.12.2012. 

 Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta. 

8. Ing. Jana Šošovičková PhD, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica 

Na  základe preštudovania podkladov pre vydanie územného rozhodnutia navrhujem ich doplnenie o územný 

plán zóny. K vyhotoveniu územného plánu zóny v lokalite 1- obytná zóna Vavrova zaväzuje v kapitole j1 

i platný ÚPN mesta a rovnako i navrhovateľ Realitka 4U, s.r.o. v priebehu schvaľovacieho procesu deklaroval 

jeho vyhotovenie. 

 Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta. 

ÚPN mesta Nová Dubnica tieţ upozorňuje na limitujúci faktor, ktorý predstavuje poloha lokality v kontakte 

s okrajmi lesných pozemkov. Táto obmedzuje umiestnenie stavieb rodinných domov z dôvodu ochranného 

pásma lesa 50m výnimočne 30m a obmedzuje rovnako oplotenie pozemkov s poţiadavkou na vytvorenie 

neoplotenej prieluky na prístup k okraju lesa. 

 Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta. 

 

 Odôvodnenie: 
Dňa 8.12.2014 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby. 

Navrhovateľ ţiadosť nepodal s prílohami predpísanými  podľa §3 vyhl. Č. 453/200Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. Umiestnenie  stavby je  v súlade so schválenou ÚPD mesta Nová 

Dubnica, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo  VZN č.12/2012 uznesenia č.132 zo dňa 13.12.2012.V 

schválenom územnom pláne mesta v jeho záväznej časti  je uvedené, ţe pre  navrhované rozvojové územie je 

potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny. Stavebný úrad mal  pochybnosti vo veci obstarania územného 

plánu zóny pred  začatím územného konania a vydania územného rozhodnutia. Z uvedeného dôvodu poţiadal 

o stanovisko tvorcu zákona MVDaRR SR  a zároveň poţiadal nadriadený orgán Okresný úrad Trenčín, odbor 

výstavby a bytovej politiky o predĺţenie lehoty na vydanie rozhodnutia zo 60 dní o ďalších 60 dní. Návrhu bolo 

vyhovené. Zároveň navrhovateľ postupne dopĺňal   doklady vo veci návrhu. Doklad boli doplnené 11.3.2015. Po 

doplnení  podkladov stavebný úrad, uvedeným dňom  11.3.2015 oznámil začatie  územného  konania všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.  
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Rozvojové územie prešlo posudzovaním podľa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné 

prostredie v znení neskorších predpisov, preto stavebný úrad  zároveň  kopiu ţiadosti o vydanie územného 

rozhodnutia bez príloh zverejnil na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle .Účastníkmi územného konania 

k povoľovaniu posudzovanej činnosti sú  aj účastníci konania , ktoré prebiehalo podľa zákona č.24/2006 Z.z. 

Nakoľko do konania vstupovalo mnoho účastníkov konania ( vlastníkov pozemkov, vlastníkov susedných 

pozemkov , účastníkov z procesu EIA, neznámi vlastníci a vlastníci ktorých pobyt nie je známi) začatie konania 

bolo oznámené verejnou vyhláškou podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke mesta 

www.novadubnica.eu  . Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy  alebo ktorí nie sú známi stavebnému 

úradu sa oznamuje začatie konania touto verejnou vyhláškou podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Oznámenie  bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  a na 

internetovej stránke mesta Nová Dubnica od 13.3.2015 do 30.3.2015.Posledný deń vyvesenia sa povaţuje za 

deń doručenia.  

K prerokovaniu návrhu stavebný úrad súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 15.4.2015, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

Navrhovateľ zabezpečil súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k k navrhovanej 

činnosti s rozhodnutím vydaným podľa zákona č.24/2006 Z.z. K dokumentácii schvaľovanej  v územnom 

konaní, dotknutý orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na ŢP , Okresný úrad Ilava vydal 

záväzné stanovisko  pod č. OU-IL-OSŢP-2015/000511-002 GRA zo dňa 20.3.2015, kde skonštatoval, ţe návrh 

na začatie územného konania o umiestnení stavby je v súlade so zákonom a v súlade so záverečným 

stanoviskom  vydaným pod č.  OU-IL-OSŢP-2014/00070-041 GRA zo dňa 11.4.2014 Okresným úradom Ilava, 

odborom starostlivosti o ţivotné prostredie 

Stanoviská oznámili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov súp. č. 1130/50, 017 01  

Povaţská Bystrica; Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín ;Okresný úrad 

Ilava, odbor CO a  KR, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o 

ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava ;Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín; Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový 

a lesný, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, 

Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava; SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava; 

Povaţská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01  Povaţská Bystrica ;SSE- distribúcia a.s., Pri Rajčianke 

súp. č. 2927/8, 010 47  Ţilina ;Krajský pamiatkový úrad, P.O.BOX  148, Nová súp. č. 2, 971 01  Prievidza; 

Slovak Telekom ,a.s., Bajkalská súp. č. 28, 825 13  Bratislava; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy 

majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA súp. č. 7, 974 31  Banská Bystrica ;Správa ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska súp. č. 3, 911 01  Trenčín ; Západoslovenská energetika a.s. Bratislava ;Mesto 

Nová Dubnica, oddelenie ţivotného prostredia, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloţených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyţadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie poţiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia 

na napojenie a tieto stanoviská a poţiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

V územnom konaní stavebný úrad skúmal aj vzťah navrhovateľa k pozemkom, ktoré sú dotknuté navrhované 

stavbou resp. stavebnými objektmi, ktoré sú predmetom tohto územného konania. K pozemkom navrhovateľ 

predloţil doklady o vlastníctve resp. súhlasy vlastníkov s umiestnením stavby na pozemku, ktorý nie vo 

vlastníctve navrhovateľa. K pozemkom, ktoré sú v spoluvlastníctve viacerých osôb stavebný úrad zohľadnil 

nakladanie s nehnuteľnosťou v zmysle občianskeho zákonníka nadpolovičnou väčšinou spoluvlastníckych 

podielov.  K pozemkom ku ktorým navrhovateľ  nepreukázal vlastnícke alebo iné právo , stavebný úrad 

umiestnil stavbu na pozemku  aj bez súhlasu vlastníka  a vydáva územné rozhodnutie  nakoľko v zmysle 

územného plánu mesta sa jedná o verejnoprospešné stavby a preto je moţné na navrhovaný účel pozemok 

vyvlastniť.   Stavebník predloţí doklady, ktorými preukáţe, ţe je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo ţe má 

k pozemku či stavbe iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku 

poţadovanú stavbu. To neplatí , ak tieto skutočnosti stavebník preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti 

územného rozhodnutia nedošlo k zmene(58 ods.2 stavebného zákona). Stavebník podzemných stavieb 

nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku ak  ide o stavby , ktoré funkčne ani svojou konštrukciou 

nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôţu ovplyvniť vyuţitie 

pozemku na účel, ktorému je určený 

 

Pozemky vedené v katastri ako  poľnohospodárske(napr. orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady ap.) je moţné 

zastavať iba na základe  rozhodnutia o trvalom odňatí  pôdy z PPF alebo dočasnom odňatí podľa zákona 

http://www.novadubnica.eu/
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č.220/2004 Z.Z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy, vydané príslušným orgánom štátnej 

správy(Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor). Pri obstarávaní ÚPN mesta Nová Dubnica bol 

Krajským pozemkovým úradom v Trenčíne udelený súhlas podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 

a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy pod č. 2012/00151-03 dňa 18.10.2012 

Skonštatovalo sa, ţe umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 

pre dotknuté územie, s rozhodnutím vydaným podľa zákona č.26/2004 Z.z. a projektová dokumentácia pre 

územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým poţiadavkám na výstavbu podľa 

ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Účastníci konania: 

1. Dušan Holý, Ľ. Štúra 224/5, 018 51 Nová Dubnica; Dagmara Štofaníková, Okruţná 139/17, 018 51 Nová 

Dubnica; Michal Štefan, Ľudmily Podjavorinskej 250/15, 018 51 Nová Dubnica ;Stanislav Magula, SNP 31/53, 

018 51 Nová Dubnica; Anna Vráblová, Janka Kráľa 73025-28, 018 51 Nová Dubnica ;Ing. Jana Šošovičková 

PhD, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica v konaní podali námietku so spoločným obsahom: 

Ţiadam o zastavenie územného konania vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

SÍDELNÝ ÚTVAR PRI SALAŠI, č.j. 1545/2015 č. spisu VUPaD/96/2014/Gá.Odôvodnenie ţiadosti: Podľa §  

103 ods.6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny musí začatiu územného konania predchádzať 

právoplatné rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín . V predmetnej veci bolo vydané rozhodnutie 

ev. č. 1404/2015ŢP(spis č.438/2015), ktoré doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Ďalšie posudzovanie 

a miestna obhliadka vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na dotknutých parcelách bude 16.4.2015 o 10,00 

hod. Z uvedeného dôvodu ţiadam zastaviť územné konanie do vydania  právoplatných rozhodnutí vo veci 

vydania súhlasu s výrubmi drevín na všetkých dotknutých parcelách. 

Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta, s odôvodnením  orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom, 

ktorý v konaniach uskutočňovaných podľa stavebného zákona uplatňuje záujmy chránené zákonom o ochrane 

prírody a krajiny a jeho súčinnosť je upravená v ustanoveniach § 9 a § 103 ods. 7 a 8 zákona o ochrane prírody a 

krajiny vo väzbe na ustanovenie § 126 stavebného zákona.  Záujmy ochrany prírody a krajiny uplatňuje formou 

vyjadrenia k činnosti povoľovanej podľa stavebného zákona, pričom  vyjadrenie sa povaţuje za záväzné 

stanovisko podľa § 140b stavebného zákona, ktorým sa ustanovila záväznosť obsahu záväzného stanoviska pre 

stavebný úrad v konaní, ktoré vedie podľa stavebného zákona a  vyjadrením je stavebný úrad zároveň vţdy 

viazaný podľa § 103 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebný úrad v územnom konaní nemôţe 

rozhodnúť bez vyjadrenia orgánu ochrany prírody vzhľadom na ustanovenia § 103 ods. 6 zákona o ochrane 

prírody a krajiny. Nemôţe vydať územné rozhodnutie predtým ako mu bolo doručené pre územné konanie v 

ustanovení § 9 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona poţadované vyjadrenie orgánu ochrany prírody. V územnom 

konaní je dotknutým orgánom štátnej správy vo veciach ochrany prírody Okresný úrad Ilava , odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, ktorý vydal záväzné stanovisko OÚ-IL-OSŢP-2014/01080-004 BEN zo dňa 

1.10.2014 , štátna správa ochrany prírody a krajiny v ktorom uviedol , ţe nemá  k vydaniu územného 

rozhodnutia pripomienky. Pretoţe územné rozhodnutie ešte nezakladá právo na uskutočnenie stavby vydanie 

súhlasu na výrub drevín  stavebný úrad má zato, ţe nemusí byť vţdy podmienené predloţením rozhodnutia o 

vydaní súhlasu na výrub drevín. Stavebný úrad v ţiadnom prípade  nemôţe rozhodnúť o povolení stavby  bez 

právoplatného rozhodnutia o súhlase na výrub drevín. Právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín 

vydané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny  musí byť  predloţené najneskôr v stavebnom konaní v súlade 

s ustanovením § 103 ods. 6 uvedeného zákona, pričom ţiadosť o stavebné povolenie, vrátane projektovej 

dokumentácie musí zodpovedať podmienkam  vyplývajúcim zo súhlasu na výrub a to aj v prípade potreby  na 

základe zmeny právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona. Táto podmienka 

bola  zapracovaná do záväzných podmienok vo výrokovej časti vydaného územného rozhodnutia.  

2. Stanislav Magula, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

Ţiadam o obstaranie územného plánu zóny, ktorý bude pre investora záväzný podľa VZN č.12/2012 uznesenia 

č.132 zo dňa 13.12.2012, účinné 29.12.2012. 

Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta s odôvodnením, ţe  ak orgán územného plánovania vo svojom 

územnom pláne mesta  ustanovil, ţe je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, je  jeho  povinnosťou 

územný plán zóny obstarať. Stavebný zákon však neuvádza časový úsek, do ktorého má mesto túto svoju 

povinnosť splniť. Do času obstarania územného plánu zóny , je mesto ako príslušný stavebný úrad oprávnené 

vydať resp. vydávať rozhodnutia o umiestnení stavby v súlade s funkčným vyuţitím územia podľa platnej 

záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie podľa schváleného VZN mesta. Stavebný úrad teda môţe vydať 

predmetné územné rozhodnutie , pretoţe návrh je v súlade s platnou záväznou časťou ÚPD. 

3. Ing. Jana Šošovičková PhD, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica 
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Na  základe preštudovania podkladov pre vydanie územného rozhodnutia navrhujem ich doplnenie o územný 

plán zóny. K vyhotoveniu územného plánu zóny v lokalite 1- obytná zóna Vavrova zaväzuje v kapitole j1 

i platný ÚPN mesta a rovnako i navrhovateľ Realitka 4U, s.r.o. v priebehu schvaľovacieho procesu deklaroval 

jeho vyhotovenie. 

Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta s odôvodnením tak ako je uvedené v predchádzajúcom odstavci pri 

účastníkovi konania Stanislav Magula.  

ÚPN mesta Nová Dubnica tieţ upozorňuje na limitujúci faktor, ktorý predstavuje poloha lokality v kontakte 

s okrajmi lesných pozemkov. Táto obmedzuje umiestnenie stavieb rodinných domov z dôvodu ochranného 

pásma lesa 50m výnimočne 30m a obmedzuje rovnako oplotenie pozemkov s poţiadavkou na vytvorenie 

neoplotenej prieluky na prístup k okraju lesa. 

Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta s odôvodnením, ţe Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný 

vydal záväzné stanovisko  č. OU-TN-PLO-2015/013919-002  v zmysle §10 ods.2 zákona č.326/2005 Z.z. 

o lesoch , v ktorom súhlasí  s umiestnením stavby na nelesných pozemkoch. 

 

Stavebný úrad  na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Upozornenie: 

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť  3 roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná ţiadosť o stavebné 

povolenie predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo 

jeho právneho nástupcu o tom, ţe upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje. 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môţu účastníci konania 

podať odvolanie na stavebný úradu  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

Dotknutá verejnosť ktorá má v tomto konaní postavenie účastníka konania, môţe voči rozhodnutiu podať 

odvolanie podľa §24 zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení nehorších 

predpisov. 

Po uplynutí lehoty na podanie odvolania navrhovateľ poţiada tunajší stavebný úrad o vyznačenie 

právoplatnosti. Rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov  

moţno preskúmať súdom v súlade  s ustanovením § 47 odst.4 zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta /obce/, internetovej stránke mesta 

www.novadubnica.eu  . 

 

Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy  alebo ktorí nie sú známi stavebnému úradu sa oznamuje 

rozhodnutie touto verejnou vyhláškou podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov  

 

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

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

http://www.novadubnica.eu/
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Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poloţky 

59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  

vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, 

poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a 

ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 

100.00 €, poloţky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 €, celkom 1100.00 € bol zaplatený. 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie(po právoplatnosti) 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. Realitka 4U, s.r.o., Nám. SNP 7 súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

2. Hanzelová Katarína Iris, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

3. Hanzelová Katarína, Pod Brezinou 63, 911 01 Trenčín 

4. Juraj Knapp, Bavlnárska 1797/9A, 911 05 Trenčín 

5. Bohumil Hanzel , Pod brezinou č.63, 911 01 Trenčín splnomocnený zástupca Martina Hanzela, Sôdra  

    Länggatan 43, 169 59 Solna, Švédsko 

6. SR- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36 , Bratislava 

7. SR- Lesy Slovenskej republiky š.p. Námestie SNP 8,975 66 Banská Bystrica 

8. Mesto Nová Dubnica- primátor Ing. Peter Marušinec (majetkové oddelenie) 

9. Oznámenie verejnou vyhláškou - vlastníci susedných pozemkov z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania,  

     účastníci ktorí sú neznámi a pobyt,  ktorých   nie je známi(§36 ods.4 stavebného zákona)  

 

10. Oznámenie verejnou vyhláškou- účastníci konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

 Anna Vráblová, Janka Kráľa 730/25, 018 51 Nová Dubnica 

 Katarína Budjačová, Petra Jilemnického 838/18, 018 51 Nová Dubnica 

 Ing. Jaroslav Pavlacký, SNP 61, Trenčianske Teplice 

 Marek Palkech, Partizánska 268/4, 018 51 Nová Dubnica 

 Martina Zervanová, Gorkého 1, 018 51 Nová Dubnica 

 Miloslav Šedivec, P.O.H. 68/8-14, 018 51 Nová Dubnica 

 Ivan Filo, Slobody 78 018 51, Nová Dubnica 

 Oľga Klobučníková, Kolačín Slobody 28,018 51 Nová Dubnica 

 Ivana Holišová, Kolačín Nová ul. 166,018 51 Nová Dubnica 

 Monika Králiková, Druţstevná 111,018 51 Nová Dubnica 

 Miloš Hrebík, Kolačín Druţstevná 113, 018 51 Nová Dubnica 

 Ing. Janka Hrebíková, Kolačín Druţstevná 113, 018 51 Nová Dubnica 

 Irena Valčíková, Kolačín Druţstevná 113, 018 51 Nová Dubnica 

 Bc. Jozef Králik, Druţstevná 111, 018 51 Nová Dubnica 

 Anna Králiková, Druţstevná 111, 018 51 Nová Dubnica 

 Ľudmila Boţková, Kukučínová 310/15, 018 51 Nová Dubnica 

 Anna Kučmínová, Druţstevná 111, 018 51 Nová Dubnica 

 Michal Štefan, Ľ. Podjavorinskej 250/15, 018 51 Nová Dubnica 

 Mgr. Dagmara Štofaníková, Okruţná 139/17, 018 51 Nová Dubnica 

 Mgr. Ján Štofaník, Okruţná 139/17, 018 51 Nová Dubnica 

 Mária Šedivcová, P.O.H. 68/8-14, 018 51 Nová Dubnica 

 Ľubomír Luščik, Sad kpt. Nálepku, 51/26, 018 51 Nová Dubnica 

 Dušan Holý, Kadnárová 2522/4 Bratislava 

 Michaela Kršiaková, Trenčianska 725/52-2, 018 51 Nová Dubnica 

 Mgr. Janka Niţňanská, J. Kráľa 36/22-22, 018 51 Nová Dubnica 

 Ľudmila Dekanová, J. Kráľa 730/29, 018 51 Nová Dubnica 
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 Jarmila Berčíková, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

 Mgr. Peter Múčka, SNP 7/15, 018 51 Nová Dubnica 

 Ing. Dušan Zervan, Gorkého 314/1, 018 51 Nová Dubnica 

 Ing. Petra Langerová, J. Kráľa 29/5, 018 51 Nová Dubnica 

 Bc. Ľubica Múčková, Pod Húštikom 604, 018 51 Nová Dubnica 

 Bc. Erika Múčková, Pod Húštikom 604, 018 51 Nová Dubnica 

 Ján Klimek, Ul. Slobody 117, 018 51 Nová Dubnica 

 Alena Klimeková, Ul. Slobody 117, 018 51 Nová Dubnica 

 Yveta Husárová, Trenčianska 726/62, 018 51 Nová Dubnica 

 Ján Gábor, Trenčianska 725/54, 018 51 Nová Dubnica 

 Miroslav Klobučník, Soblahovská 61/1, 911 01 Trenčín 

 Jarmila Rišková, Trenčianska 725-54, 018 51 Nová Dubnica 

 Erika Hrdá, Trenčianska 78-11/27, 018 51 Nová Dubnica 

 Peter Holiš, Ul. Slobody 149, 018 51 Nová Dubnica 

 Jana Šošovičková, Trenčianska 81/20, 018 51 Nová Dubnica 

 Milan Morovian, Sad Duklianskych Hrdinov, 75/1, 018 51 Nová Dubnica 

 Stanislav Magula, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

 Ing. František Košík, Trenčianska 725/52, 018 51 Nová Dubnica 

 Paulína Pruţincová, Odbojárska 210, 018 51 Nová Dubnica 

 Jana Ványová, Slobody 136, 018 51 Nová Dubnica 

 Ladislav Prekop, Druţstevná 103, 018 51 Nová Dubnica 

 Gabriel Miroslav, Druţstevná 102, 018 51 Nová Dubnica 

 Viera Dudţíková, Druţstevná 104, 018 51 Nová Dubnica 

 Peter Hunák, CII 81/22-51, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 Mgr. Zuzana Záferová, Kolačín 101, 018 51 Nová Dubnica 

 Jozef Záfer, Kolačín 101, 018 51 Nová Dubnica 

 Hana Torvenyiová, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica 

 Torvenyi Vojtech, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica 

 Petra Janíková, Odbojárska 223, 018 51 Nová Dubnica 

 Paulína Hrubčínová, Druţstevná 104, 018 51 Nová Dubnica 

 Roman Hrubčín, Druţstevná 104, 018 51 Nová Dubnica 

 Ľubomír Klobučník, Ul.Slobody 28, 018 51 Nová Dubnica 

 Dalibor Klimek, Slobody 117, 018 51 Nová Dubnica 

 Simona Klimeková, Slobody 117, 018 51 Nová Dubnica 

 Rudolf Kumo, Pod hájom 1097/92, 018 41 Dubnica nad Váhom – adresát je  neznámy 

 Michaela Prekopová. Druţstevná 103,018 51 Nová Dubnica 

 Peter Paveza, Slobody  117, 018 51 Nová Dubnica 

 Juraj Hrdý, Trenčianska 77/7, 018 51 Nová Dubnica 

 Michal Štefan, L.Podjavorinskej 250/15, 018 51 Nová Dubnica 

 Dušan Holý, Ľ. Štúra 5, 018 51 Nová Dubnica 

 Stanislav Magula, SNP 31/53, 018 51 Nová Dubnica 

 Miček Ferdinand, Slobody 128, 018 51 Nová Dubnica 

 Mária Mičková, Slobody 128, 018 51 Nová Dubnica 

 Ivan Miško,Nová Dubnica, Slobody 110 

 Šmatlák Peter, Druţstevná 110,018 51 Nová Dubnica 

 Miroslav Vány, Slobody 136, 018 51 Nová Dubnica 

 

dotknuté orgány 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov súp. č. 1130/50, 017 01  Povaţská Bystrica 

12. Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

13. Okresný úrad Ilava, odbor CO a  KR, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 

14. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava-    

       oddelenie posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie  

15. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava .  
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      oddelenie štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

16. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava  

       oddelenie štátnej správy odpadového hospodárstva  

17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01   

       Trenčín 

18. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín 

19. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

20. Povaţská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01  Povaţská Bystrica 

21. SSE- distribúcia a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Ţilina 

22. Krajský pamiatkový úrad, P.O.BOX  148, Nová súp. č. 2, 971 01  Prievidza 

23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 825 13  Bratislava 

24. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA súp. č. 7, 974 31   

       Banská Bystrica 

25. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava  

       oddelenie štátnej vodnej správy 

26. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska súp. č. 3, 911 01  Trenčín 

27. Mesto Nová Dubnica, cestný správny orgán, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

28. Mesto Nová Dubnica, oddelenie ţivotného prostredia, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

Co do spisu: 

29. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica  

30. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , Námestie  slobody č. 6 ,  P. O. BOX 100, 810 

05 Bratislava (po právoplatnosti rozhodnutia) 
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