
MESTO PRIEVIDZA 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

Značka: 2.4.2 -01-4935-2018 Prievidza 27.09.2018 
Vybavuje: Ing. Tomanová 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa: 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

R o z h o d n u t i e 

Navrhovateľ 

i o » 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ZSR" 
(ďalej len ŽSR), IČO 31 364 501 zast. spoločnosťou PRODEX spol. 
sr.o., IČO 17 314 569 

sídlo Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

(ďalej len navrhovateľ) 
podal 24. 1.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa projektovej 
dokumentácie s názvom 

Stavba Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre 
v v 

časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Stubňa 

Účastníci konania: 
1. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, Bratislava zast. PRODEX 

spol. s r.o., Bratislava, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
2. PRODEX spol. s r.o., Business Centrum Žilina, Bôrická cesta 3047/107, 010 01 Žilina 
3. Mesto Šurany zast. primátorom mesta 
4. Obec Lipová zast. starostkou obce 
5. Obec Komjatice zast. starostom obce 
6. Obec Veľký Kýr zast. starostkou obce 
7. Obec Branč zast. starostom obce 
8. Obec Ivanka pri Nitre zast. starostom obce 
9. Mesto Nitra zast. primátorom mesta 
10. Obec Lužianky zast. starostom obce 
11. Obec Zbehy zast. starostom obce 
12. Obec Cakajovce zast. starostom obce 
13. Obec Jelšovce zast. starostom obce 
14. Obec Ľudovítova zast. starostom obce 
15. Obec Výčapy - Opatovce zast. starostom obce 
16. Obec Koniarovce zast. starostom obce 
17. Obec Hrušovany zast. starostom obce 
18. Obec Preseľany zast. starostom obce 
19. Obec Belince zast. starostom obce 
20. Obec Kamanová zast. starostom obce 
21. Obec Ludanice zast. starostkou obce 
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22. Obec Dvorany nad Nitrou zast. starostom obce 
23. Obec Chrabrany zast. starostkou obce 
24. Obec Nemčice zast. starostom obce 
25. Mesto Topoľčany zast. primátorom mesta 
26. Obec Krušovce zast. starostom obce 
27. Obec Horné Chlebany zast. starostom 
28. Obec Bošany zast. starostom obce 
29. Obec Chynorany zast. starostkou obce 
30. Obec Zabokreky nad Nitrou zast. starostom obce 
31. Mesto Partizánske zast. primátorom mesta 
32. Obec Malé Uherce zast. starostom obce 
33. Obec Veľké Uherce zast. starostkou obce 
34. Obec Pažiť zast. starostom obce 
35. Obec Oslany zast. starostom obce 
36. Obec Čereňany zast. starostom obce 
37. Obec Bystričany zast. starostom obce 
38. Obec Zemianske Kostoľany zast. starostkou obce 
39. Mesto Nováky zast. primátorom mesta 
40. Obec Koš zast. starostom obce 
41. Obec Opatovce nad Nitrou zast. starostkou obce 
42. Mesto Prievidza zast. primátorkou mesta 
43. Obec Veľká Causa zast. starostom obce 
44. Obec Lipník zast. starostom obce 
45. Obec Chrenovec - Brusno zast. starostom obce 
46. Obec Jalovec zast. starostom obce 
47. Obec Ráztočno zast. starostom obce 
48. Mesto Handlová zast. primátorom mesta 
49. Obec Sklené zast. starostkou obce 
50. Obec Horná Stubňa zast. starostom obce 
51. Mesto Turčianske Teplice zast. primátorom mesta 
52. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. I . Krásku č. 

3/834,921 80 Piešťany 
53. Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP č. 8, 974 01 Banská Bystrica 
54. Vojenské lesy a majetky, š.p., Generálne riaditeľstvo Pliešovce, lesnícka 23, 962 63 

Pliešovce 
55. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 

940 01 Nové Zámky 
56. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 

01 Nitra 
57. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 

955 40 Topoľčany 
58. Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 

151/6, 958 01 Partizánske 
59. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 

971 01 Prievidza 
60. Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. SNP 

514/122, 039 01 Turčianske Teplice 
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61. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Odbor cestnej infraštruktúry, Námestie slobody 8, 2902/6. 811 06 Bratislava 

62. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Hviezdoslavova 3, Trenčín 

63. Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Hviezdoslavova 3, 911 01 
Trenčín 

64. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
65. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 
66. Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 
67. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 

trieda 69, 949 01 Nitra 
68. Okresný úrad Topoľčany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ. 

Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 
69. Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza 
70. Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie S. H. 

Vajanského 1, 036 58 Martin 
71. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové 

Zámky 
72. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
73. Okresný úrad Topoľčany, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 

Topoľčany 
74. Okresný úrad Partizánske, Odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01 

Partizánske 
75. Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia, Medzibriežková č. 2, 971 01 

Prievidza 
76. Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor krízového riadenia, Ul. SNP 514/122, 039 01 

Turčianske Teplice 
77. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava 
78. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M . Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
79. Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 

Nitra 
80. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra 
81. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Pod Kalváriou 

2003, 955 87 Topoľčany 
82. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská 

cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky 
83. Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín 
84. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 01 Trenčín 
85. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 010 01 Žilina 
86. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 1137/104, 010 01 Žilina 
87. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
88. Granvia, a.s., Europeum Business Center - blok A, Suché Mýto 1, Bratislava 811 03 
89. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
90. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
91. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
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92. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 
Nitra 

93. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Topoľčany, Továrnička 
2208, Topoľčany 955 55 

94. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 
17, 940 64 Nové Zámky 

95. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 
Bystrica 

96. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin 
97. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
98. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
99. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
100. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 8825 11 Bratislava 
101. eustream, a.s., Votrubova 1 l /A, 821 09 Bratislava 
102. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
103. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
104. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
105. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava 
106. Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Švéniho č. 3H, Prievidza 
107. FIN.M.O.S, a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava 
108. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Ulica Matice slovenskej č. 10, Prievidza 
109. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Ulica Matice slovenskej č. 10, Prievidza 
110. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 10577/29, 821 06 Podunajské Biskupice 
111. Krajský pamiatkový úrad v Žiline, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina 
112. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 
113. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla I I . 8, 949 01 Nitra 
114. Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske 
115. Mestský podnik služieb Šurany, Za múrom 1, 942 01 Šurany 
116. Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o., Košovská 1, 

Prievidza 
117. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
118. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01 Košice 
119. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 
120. Verejnou vyhláškou (Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri 

zvlášť rozsiahlych stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad 
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou) 
Verejná vyhláška bude vyvesená 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a podľa § 119 ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný úrad) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ stavebný zákon ") na základe vyjadrenia Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcie výstavby, Odboru štátnej stavebnej správy 
pod sp. Zn. 30432/2017/SV/82941 zo dňa 29.11.2017, ktorým určilo príslušný stavebný úrad 
mesta, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 46 a nasl. zákona 71/1967 Zb. 
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o správnom konaní (správny zákon), vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie 
o umiestnení stavby podľa projektovej dokumentácie s názvom: 

Náhrada nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany -
Prievidza - Horná Stubňa 

v katastrálnom území: 
Okres Nové Zámky 
Obec Šurany: k. ú. Šurany, k. ú. Kostolný Sek; 
Obec Lipová: k. ú. Mlynský Sek, k. ú. Ondrochov; 
Obec Komjatice: k. ú. Komjatice; 
Obec Veľký Kýr: k. ú. Malý Kýr, k. ú. Veľký Kýr; 

Okres Nitra: 
Obec Branč: k.ú. Branč, k. ú. Veľká Ves; 
Obec Ivanka pri Nitre: k. ú. Ivanka pri Nitre; 
Obec Nitra: k. ú. Dolné Krškany, k. ú. Horné Krškany, k. ú. Nitra, k. ú. Mlynárce; 
Obec Lužianky: k. ú. Lužianky; 
Obec Zbehy: k. ú. Zbehy; 
Obec Cakajovce: k. ú. Cakajovce; 
Obec Jelšovce: k. ú. Jelšovce; 
Obce Ľudovítova: k. ú. Ľudovítova; 
Obec Výčapy - Opatovce: k. ú. Výčapy - Opatovce; 

Okres Topoľčany: 
Obec Koniarovce: k. ú. Koniarovce; 
Obec Hrušovany: k. ú. Hrušovany; 
Obec Preseľany: k. ú. Preseľany; 
Obec Belince: k. ú. Belince; 
Obec Kamanová: k. ú. Kamanová; 
Obec Ludanice: k. ú. Mýtna Nová Ves; Ludanice 
Obec Dvorany nad Nitrou: k. ú. Dvorany nad Nitrou; 
Obec Chrabrany: k. ú. Chrabrany; 
Obec Nemčice: k. ú. Nemčice; 
Obec Topoľčany: k. ú. Topoľčany, 
Obec Krušovce: k. ú. Krušovce, Dolné Chlebany; 
Obec Horné Chlebany: k. ú. Horné Chlebany; 

Okres Partizánske: 
Obec Bošany: k. ú. Veľké Bošany, k. ú. Malé Bošany; 
Obec Chynorany: k. ú. Chynorany; 
Obec Zabokreky nad Nitrou: k. ú. Zabokreky nad Nitrou; 
Obec Partizánske: k. ú. Malé Bielice, k. ú. Veľké Bielice, k. ú. Partizánske; 
Obec Malé Uherce: k. ú. Malé Uherce; 
Obec Veľké Uherce: k. ú. Veľké Uherce; 
Obec Pažiť: k. ú. Pažiť; 
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Okres Prievidza: 
Obec Oslany: k. ú. Oslany; 
Obec Cereňany: k. ú. Cereňany; 
Obec Bystričany: k. ú. Chalmová, k. ú. Bystričany, k. ú. Vieska; 
Obec Zemianske Kostoľany: k. ú. Zemianske Kostoľany; 
Obec Nováky: k. ú. Nováky; 
Obec Koš: k. ú. Koš; 
Obec Opatovce nad Nitrou: k. ú. Opatovce nad Nitrou; 
Okres Prievidza: k. ú. Prievidza; 
Obec Veľká Čausa: k. ú. Veľká Causa; 
Obec Lipník: k. ú. Lipník; 
Obec Chrenovec - Brusno: k. ú. Chrenovec, k. ú. Brusno; 
Obec Jalovec: k. ú. Jalovec; 
Obec Ráztočno: k. ú. Ráztočno; 
Obec Handlová: k. ú. Handlová; 

Okres Turčianske Teplice: 
Obec Sklené: k. ú. Sklené; 
Obec Horná Stubňa: k. ú. Horná Stubňa; 
Obec Turčianske Teplice: k. ú. Dolná Stubňa. 

Predmetom stavby je náhrada existujúceho vzdušného vedenia novým zemným úložným 
káblovým vedením, teda realizácia komplexnej výmeny nadzemného diaľkového káblového 
vedenia, slúžiaceho pre potreby prevádzkovania telefonického spojenia. 

Cieľom uvedenej stavby je nahradenie morálne a fyzicky opotrebovaného vedenia novým 
podzemným metalickým káblom, a to v priestore existujúceho železničného telesa, resp. 
v obvode, a to celoštátnej dráhy č. 122 v traťovom úseku Šurany - Prievidza — Horná Štubňa. 

Realizáciou predmetnej stavby dôjde k zlepšeniu technických parametrov, úspora nákladov 
na prevádzku a údržbu, zvýšenie kvality prenosu hlasu a dát, ako aj zabezpečeniu vyššieho 
stupňa bezpečnosti a plynulosti vlakovej dopravy. 
Navrhovaná stavba obsahuje súbor montážnych a stavebných prác a demontáže, ktoré sú 
premiestnené do objektovej skladby a ktoré predstavujú prevádzkové súbory (PS). 
V stavbe sú riešené úpravy existujúcej infraštruktúry ŽSR, ktorá je situovaná na tratiach č.: 
122A Horná Štubňa - Prievidza 
122C Nitrianske Pravno - Nové Zámky. 
Práce pre realizáciu stavby budú rozložené pozdĺž trate Šurany — Prievidza - Horná Štubňa na 
jednotlivé ucelené časti (UČS). Výstavba UČS je predpokladaná čiastočne vo vlakových 
prestávkach a čiastočne v krátkodobých koľajových výlukách v trvaní 4 - 8 hodín. 
Na základe technológie výstavby spracuje budúci zhotoviteľ podrobný harmonogram prác 
a v dostatočnom predstihu zaistí informovanosť pri vypracovaní Rozkazu o výluke, ktorý 
bude okrem iného riešiť formu a spôsob zabezpečovania a koordinácie prepráv počas 
výlukovej činnosti. 
Realizáciou stavby bude čiastočne obmedzená cestujúca verejnosť, ktorá nebude môcť 
využívať časti nástupíšť a spevnených plôch pred budovami. 

v v 

Členenie stavby na stavebné objekty, ucelené časti stavby (UCS): 
07 ŽST Šurany - ŽST Jelšovce 
08 ŽST Jelšovce-ŽST Topoľčany 
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09 ŽST Topoľčany - ŽST Veľké Bielice 
10 ŽST Veľké Bielice - ŽST Bystričany 
11 ŽST Bystričany - ŽST Prievidza 
12 ŽST Prievidza - Odb. Dolná Štubňa 

Objektová skladba stavby členená podľa UCS: 
UČS 01 ŽST Šurany - ŽST Jelšovce 
Prevádzkové súbory: 
PS 01 ŽST Šurany - ŽST Jelšovce 

UČS 02 ŽST Jelšovce - ŽST Topoľčany 
Prevádzkové súbory: 
PS ŽST Jelšovce - ŽST Topoľčany 

UČS 03 ŽST Topoľčany - ŽST Veľké Bielice 
Prevádzkové súbory: 
PS 03 ŽST Topoľčany - ŽST Veľké Bielice 
PS 23 Dispozičný zapojovač 

UČS 04 ŽST Veľké Bielice - ŽST Bystričany 
Prevádzkové súbory: 
PS 04 ŽST Veľké Bielice - ŽST Bystričany 

UČS 05 ŽST Bystričany - ŽST Prievidza 
Prevádzkové súbory: 
PS 05 ŽST Bystričany - ŽST Prievidza 

UČS 06 ŽST Prievidza - Odb. Dolná Štubňa 
Prevádzkové súbory: 
PS 06 ŽST Prievidza - ŽST Sklené 
PS 07 ŽST Sklené - Odb. Dolná Štubňa 
PS 27 Dispozičný zapojovač, Sklené - Dolná Štubňa. 

Novovybudované káblové vedenie, ktoré bude slúžiť ako náhrada existujúceho káblového 
vedenia, postupne prechádza územím troch krajov a šiestich okresov. Trasa je vedená pozdĺž 
železničnej trate a je v prevažnej väčšine situovaná v obvode dráhy. 

Pri realizácii stavby dôjde k styku s ochrannými pásmami. Jednotlivé ochranné pásma sú 
zohľadnené v projektovom riešení stavby. 

Dotknuté pozemky sú využívané najmä na účel prevádzkovania železničnej dopravy 
(železničnej dopravnej cesty) a ako cestné pozemné komunikácie (cesty L, I I . a I I I . triedy, 
miestne a účelové komunikácie). 

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 
Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: Ing. Tomáš 
Stanko, PRODEX, spol. s r.o., Business Centrum Žilina, Bôrická cesta 3047/107, 010 01 
Žilina. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1) Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: 

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území, ako i mimo zastavaného územia vyššie 
uvedených katastrálnych území, nie sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
Stavba je umiestnená podľa situácie overenej v tomto konaní. 
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2) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, správcov 
inžinierskych sietí a účastníkov konania: 

- Mesto Šurany zast. primátorom: 
Pri povoľovaní a realizácii vyššie uvedenej stavby je potrebné dodržať príslušné právne 
predpisy, STN a ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Obec Lipová zast. starostkou: 
Obec Lipová s realizáciou komplexnej výmeny nadzemného diaľkového káblového 
vedenia, slúžiaceho pre účely prevádzkovania telefonického spojenia Železníc SR podľa 
predloženej projektovej dokumentácie súhlasí. 

- Obec Komjatice zast. starostom: 
Obec Komjatice oznamuje, že v území stavby „ Náhrada nadzemných vedení káblom, 
projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa vlastní a spravuje 
pozemné komunikácie prechádzajúce cez priecestie v km 16,836 a priecestie v km 16,293. 
Z uvedeného dôvodu Vás žiadame pri vykonávam výkopových prác zabezpečiť miestne 
komunikácie dopravným značením schváleným príslušným orgánom a po ukončení 
výkopových prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu. 

- Obec Veľký Kyr zast. starostkou: 
Súhlasí s úkonmi smerujúcimi k vydaniu stavebného povolania ak realizácii stavby 
„Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany-
Prievidza- Horná Štubňa". 

- Obec Branč zast. starostom: 
Obec Branč, zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Kurčom vydáva súhlasné stanovisko 
k realizácii stavby „Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre 
časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa" v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie stavby. 
Stavebník počas výstavby zabezpečí uskladňovanie stavebného a iného materiálu na 
vlastnom pozemku a nebude stavbou ani stavebnými prácami zasahovať do verejného 
priestranstva. 

- Mesto Nitra zast. primátorom: 
Mesto Nitra s ú h l a s í s realizáciou líniovej stavby - „Náhrada nadzemného vedenia 
káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa" za nižšie 
uvedených podmienok: 
1. Pred začiatkom stavebných prác je potrebné požiadať odbor komunálnych činností a 
ŽP, ako správcu miestnych komunikácii, o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie 
miestnych komunikácií. To platí ak práce budú prebiehať v blízkosti miestnych 
komunikácii, kedy môže byť obmedzená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Súčasťou žiadosti musí byť spracovaný projekt prenosného dopravného značenia. 
V rozhodnutí budú uvedené podmienky pre spätnú povrchovú úpravu. Tieto podmienky je 
potrebné rešpektovať v plnej miere. 
K prácam, ktoré budú prebiehať v cestnej zeleni, prípadne inej verejnej zeleni sa bude 

vyjadrovať a stanovať podmienky uvedený odbor. 
Na viacerých miestach je navrhnuté križovanie s miestnymi komunikáciami. Všetky 

križovania riešiť pretláčaním. V miestach kde to nebude možné vykonať pretlak (viacero 
inžinierskych sietí) a bude potrebné komunikáciu rozkopávať z dôvodu uloženia novej 
siete, je taktiež potrebné požiadať vyššie uvedený odbor o vydanie rozhodnutia na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie. Súčasťou žiadosti musí byť spracovaný projekt 
prenosného dopravného značenia, 
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2. Pred začiatkom stavebných prác je potrebné požiadať Okresný úrad Nitra, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie 
ciest I I . a I I I . tried, aj v prípade pretlakov. Súčasťou žiadosti musí byť spracovaný projekt 
prenosného dopravného značenia. 
3. Po ukončení prác je bezpodmienečne nutné uviesť verejné priestranstvo do pôvodného 
stavu. Priestranstvo vyčistiť a odviesť prípadný prebytočný stavebný materiál. 
4. Dodržať všetky podmienky uvedené v technickej správe. Každé odchýlky od 
pôvodného projektuje potrebné konzultovať so správcom komunikácii, prípadne 
príslušným cestným správnym orgánom. 
5. V prípade využívania pozemkov vo vlastníctve mesta pri stavebných prácam a 
uzatváraní zmluvy medzi investorom a mestom, je potrebné zapracovať podmienky 
zvláštneho užívania miestnych komunikácii a verejných priestranstiev do nájomnej zmluvy 
stanovenej odborom kom. činností a ZP. 

- Obec Lužianky zast. starostom: 
Obec Lužianky súčasne súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej 
dokumentácie. 
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať tieto podmienky : 

výstavbu prevádzať v zmysle predloženej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pri 
dodržaní všetkých kladných vyjadrení dotknutých organizácií 
dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy. 

- Obec Cakajovce zast. starostom: 
Obec Cakajovce súhlasí s predloženou Projektovou dokumentáciou, ktorá bude slúžiť 

konaniu o umiestnení stavby (územné rozhodnutie ). 
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať tieto podmienky : 
- všetky práce bude potrebné uskutočniť v zmysle dokumentácie na realizáciu stavby 
- pri prácach dodržať bezpečnostné, požiarne a hygienické prepisy, technické normy 
- organizáciu dopravy je potrebné zabezpečiť dopravným značením 
- križovania sietí a železnice je potrebné dať vytýčiť a chrániť. 

- Obec Preseľany zast. starostom: 
„ Dávame do pozornosti aby sa v km 53035 a 54100, kde sa nachádzajú frekventované 
železničné priecestia riešila pokládka kábla pretláčaním a nie rozkopávkou." 

- Obec Zemianske Kostoľany zast. starostkou: 
Obec Zemianske Kostoľany nemá námietky k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby 
(územného rozhodnutia) k realizácii stavby „Náhrada nadzemných vedení káblom, 
projektová dokumentácia" pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa za 
dodržania nasledovných podmienok: 

žiadateľ pred samotným začatím prác pri realizácii výkopových prác je povinný, v 
prípade že dôjde k zásahu do miestnej, alebo účelovej komunikácie (priľahlej cestnej 
komunikácie alebo chodníka), požiadať príslušný cestný správny orgán vykonávajúci 
správu na miestnych komunikáciách (Obec Zemianske Kostoľany) o vydanie povolenia na 
zvláštne užívame miestnej komunikácie podľa § 8 zákona č. 135/3961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v prípade potreby o určenie 
dočasného dopravného značenia v zmysle §3 ods. 2 citovaného zákona. 

- Mesto Nováky zast. primátorom: 
S realizáciou stavby: „Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre 
časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa" na pozemku parcela registra „E" č. 737 k. ú. 
Nováky na ul. Gašpara Košťála s ú h l a s í za dodržania nasledovných podmienok: 
l . Žiadateľ si pred začatím prác na stavbe zabezpečí u tunajšieho úradu príslušné 
povolenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení platných predpisov. 
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2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť si od OR PZ SR - Okresného dopravného inšpektorátu 
v Prievidzi príslušný súhlas v zmysle cestného zákona. 
3. stavbu realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí - vzdušných vedení 
verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, optického a bežného kábla mestskej káblovej 
televízie, ktoré sa nachádzajú v mieste železničného priecestia so závorami v Novákoch a 
sú vo vlastníctve Mesta Nováky. 
O umiestnení uvedených inžinierskych sietí sme Vás informovali v listoch č. 
1489/820/2014 zo dňa 17.3.2014 a č. 06583/1388/2017/KAR zo dňa 18.5.2017. 

- Mesto Prievidza zast. primátorkou: 
Na prípadné zásahy do miestnych komunikácií a zelene je nevyhnutné povolenie mesta 
Prievidza, Pred realizáciou je nutné doriešiť právny vzťah k pozemkom prípadných iných 
vlastníkov, na ktorých je líniová stavba umiestnená. 
Toto stanovisko nenahrádza súhlas vlastníka pozemkov za Mesto Prievidza k obmedzeniu 
vlastníckeho práva, resp. súhlasu vlastníka pozemku k uloženiu inžinierskych sietí na 
dotknutých pozemkoch. 
Mesto súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok : 

Križovanie komunikácií bude zásadne realizované pretláčaním bez zásahu do 
komunikácie a bez obmedzenia premávky 

Trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálnej možnej miere mimo komunikáciu, 
parkoviská, spevnené plochy a chodníky 

Pred začiatkom realizácie požadujeme predložiť žiadosť o zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie a v prípade nutnosti obmedzenia premávky predložiť žiadosť o umiestnenie 
prenosného dopravného značenia spolu s projektovou dokumentáciou prenosného 
dopravného značenia odsúhlasenou Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi, ktorá 
bude navrhnutá podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. v zmysle technických 
podmienok TP 06/2013. ' 

- Obec Lipník zast. starostom: 
Pred začatím výkopových prác v okolí prístupovej komunikácie je potrebné postupovať 
podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a požiadať cestný správny 
orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (Žiadosť o vydanie povolenia na 
zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky/pretlaku). 

- Obec Chrenovec zast. starostom: 
Obec Chrenovec-Brusno zastúpená starostom obce Ing. Tiborom Cičmancom dáva 
z á v ä z n é s ú h l a s n é s t a n o v i s k o k umiestneniu a realizácii stavby „Náhrada 
nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza -
Horná Stubňa" v obci Chrenovec-Brusno, za dodržania všetkých všeobecne - záväzných 
nariadení týkajúcich sa udržovania čistoty a ochrany zelene obce Chrenovec-Brusno. Pri 
realizácii stavby v časti obce Chrenovec, v projekte označenej km 9,699 a km 9,717, Vás 
žiadame ojej oznámenie v časovom predstihu, nakoľko sa v tomto mieste križuje 
železničná trať s miestnou komunikáciou a tá slúži ako prístup do miestnej časti 
Chrenovec. 

- Obec Jalovec zast. starostom: 
Obec Jalovec ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3, ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Vám dáva 
na vedomie, že pred začatím výkopových prác (rozkopávka/pretlak) v okolí miestnych 
komunikácií ste povinný postupovať podľa § 8, zákona č. 135/1961 Zb, o pozemných 
komunikáciách - požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej 
komunikácie. 
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Krajsky pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla 11. č. 8, 949 01 Nitra: 
V prípade zistenia archeologického nálezu , nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon") oznámi 
nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález 
ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním 
poverenou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania 
obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 
najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 
Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov 
súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového 
zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % 
hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 

- Krajsky pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín: 
Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v zmení neskorších predpisov a podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia 
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom 
obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň 
po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo 
ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa 
oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky 
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť 
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa 
prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne 
oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do 
desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa 
o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike 
odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 
Krajsky pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina : 

Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, 
hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, 
je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 
najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom. 
Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín: 
1. realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií 
lesov na okolitých lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka alebo správcu 
susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné 
les obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné 
plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, 
2. nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch, 
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na okolitých lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 
ods. 1 zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutých lesných 
pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, lesné pozemky sa 
nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia príslušného 
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch resp. 
záväzného stanoviska podľa § 8 ods. 6 zákona o lesoch, 
3. vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na 
zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, 
ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, 
padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích 
opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode s 
orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, 
4. dodržať trasu realizácie stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

- Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 
940 01 Nové Zámky: 
• Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o 
ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany. 
• Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným 
druhom podľa ust. §34 a §35 zákona o ochrane prírody a krajiny. 
• Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a 
ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby 
nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí. 
• Na výrub stromov, ktoré majú obvod kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad 
zemou (alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje ) a výrub 
súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce s výmerou nad 10 nr a za 
hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m 2 sa vyžaduje súhlas podľa ust. § 
47 ods. 3 zákona o ochrane prírody krajiny. Príslušným orgánom ochrany prírody na 
vydanie tohto súhlasu je príslušná obec. 
• Podľa ust. § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán štátnej správy, ktorý 
vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o 
veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody 
o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, 
odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. 
Pôvodcu odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť 
recykláciu odpadov pred ich skládkovaním. 
Ku kolaudačnému, konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. I písm. b) hod 5 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o 
vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi 
produkovanými počas realizácie stavby. 
Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými 
druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nieje v rozpore so 
zákonom o odpadoch. 

- Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 
949 01 Nitra: 

stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN, 
dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod) v 

prípade križovania s vodným tokom vyžiadať kladné stanovisko správcu tohto toku a 
požiadať o súhlas tunajší úrad podľa § 27 ods. 1 písm. a vodného zákona. 
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Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotem'm, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na 
zhodnotenie. 

Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii a 
prevádzkovaní investície, je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom 
podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

Pri realizácii uvedenej investície je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku 
odpadového hospodárstva. 

Pri ukladaní káblov je potrebné obísť koreňovú sústavu drevín existujúcej vzrastlej 
zelene a s ohľadom na ochranné pásmo IS, je potrebné ho opatriť neprerastavou 
geotextíliou, resp. chráničkou, aby nedošlo k poškodeniu kábla. 

Z hľadiska vzdialenosti inžinierskych sietí od drevín musia byť dodržané platné STN, 
aby sa v budúcnosti predišlo, v súvislosti s údržbou zariadení, negatívnym zásahom do 
zelene. 

Pri ukladaní káblov v blízkosti koreňovej sústavy drevín sa riadiť ustanoveniami S TN 
83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre 
zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín, a prevencia pred poškodením 
pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore 
(ďalej v uvedenej STN časť 4.2,4 Hĺbenie výkopov a 4.2,4.1 Ochranné opatrenia). 

Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopových 
ryhách, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska. 

Podľa § 35 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z, o ochrane prírody a krajiny sa na nález 
chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú 
osobitné predpisy -t. j . § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z. 

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. /,. je potrebne nájdené živočíchy odovzdať 
odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra 
(tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310. 

Pri orezávaní konárov listnatých drevín (najmä pri odstraňovaní nadzemných častí 
elektrického vedenia postupovať v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z, z. 

Pri realizácii stavby vrátane odstraňovania nadzemného vedenia nesmie dôjsť k 
poškodeniu alebo zničeniu ostatných drevín (stromov a krov) rastúcich mimo lesa v zmysle 
§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa 
v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. 
dreveným debnením, zábradlím a pod.). Výkopová zemina nesmie byť ukladaná do 
priestoru koreňovej sústavy drevín. 

Na prípadný, vynútený, výrub drevín rastúcich mimo lesa, v súvislosti so stavbou, 
je potrebný súhlas (rozhodnutím) príslušných obcí, v súlade s § 47 ods. 3,4 a 5 zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (v súčasne platnom znení) a § 17 vyhlášky 
MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny, 

Právoplatne rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné 
doručiť stavebnému úradu zároveň s návrhom na vydanie územného rozhodnutia, 
najneskôr však s návrhom na vydanie stavebného povolenia (súlad s rozsudkom 
Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/l 0/2009). 
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Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie. Nám. Ľ. Štúra 
1738, 955 40 Topoľčany: 

S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nakladať podľa zákona o odpadoch 
79/2015 Z. z., vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom. 

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín je nutné riadiť sa § 
47 zákona. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. -
31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia, vydaného ešte pred 
vydaním územného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže 
uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 

Zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii 
stavebných prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, 
živočíchov alebo ich biotopov. 

- Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie. Nám. SNP 151/6, 
958 01 Partizánske: 

Stavebné odpady vzniknuté pri realizácii stavby „Náhrada nadzemných vedení 
káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Stubňa" je 
potrebné dať na prednostne na zhodnotenie, iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviesť na 
riadenú skládku odpadov, 

S odpadmi vzniknutými počas stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v oblasti 
odpadového hospodárstva (napr. §13, §14, §77 zákona o odpadoch), 

Výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy, zvyšnú časť dať prednostne na 
zhodnotenie, 

pôvodca odpadu vzniknutého pri realizácii stavby je povinný požiadať pred 
kolaudáciou tunajší úrad o vyjadrenie a predložiť orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom 
oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi. 

Tunajší úrad upozorňuje na ustanovenie § 4 ods. 6 zákona o ochrane prírody, v ktorom 
sa uvádza, že každý kto buduje líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie 
priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v 
dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný použiť také riešenie, 
ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady 
vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, kde sa križujú s ich 
migračnými trasami, a to zriadením vhodných stavebných konštrukcií alebo technických 
zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti. 
Pokiaľ by v súvislosti s realizáciou stavby bolo nevyhnutne uskutočniť výrub drevín, 

stavebník musí postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody a § 17 
vyhlášky MZP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane. Pri realizácii 
stavby je potrebné dodržať normu STN 83 7010 - Ochrana prírody - Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ulica G. Švéniho 
3H, 971 01 Prievidza: 

Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a 
ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
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Rešpektovať stavebné povolenie na stavbu Sústava na odkanalizovanie a čistenie 

odpadových vôd v okrese Prievidza vydané Obvodným úradom životného prostredia v 
Prievidzi dňa 05.10.2009 pod číslom OUŽP/2009/01305 v aktuálnom znení. 

Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
Do projektovej dokumentácie doplniť aj časť týkajúcu sa vodného hospodárstva, v 

zozname použitých predpisov konkrétne uviesť právne predpisy na úseku vodného 
hospodárstva najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, zákon 
NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vykonávacie predpisy. 
- Rešpektovať existujúce vodné stavby, ich ochranné pásma a vyjadrenia ich vlastníkov. 

Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie 
súvisiace normy. 

Rešpektovať vyjadrenie správcov vodných tokov SVP, š.p., OZ Piešťany a Lesy SR, 
š.p,, OZ Žarnovica a Prievidza a ochranné pásmo vodných tokov. 
Ochranné pásmo podľa STN 75 2102 Úpravy riek a potokov je 4 m pre vodné toky v šírke 
medzi brehovými čiarami do 10 m, 6 m pre vodné toky v šírke medzi brehovými čiarami 
10 až 50 m. V súlade § 49 ods.2 vodného zákona sú pobrežnými pozemkami pri 
vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri 
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 
10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality. 
Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú 

bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť 
alebo nepoškodiť susedné pozemky. 

Pred vydaním stavebného povolenia resp. pred činnosťou požiadať orgán štátnej 
vodnej správy o súhlas podľa § 27 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. Žiadosť k projektu 
stavby dokladovať záväzným posudkom obce, vyjadrením StVPS, a.s., Z 03 Prievidza, 
SVP, š.p., OZ Piešťany, Lesy SR, š.p., OZ Žarnovica a Prievidza. 

V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa je nutné postupovať 
podľa ustanovení § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub príslušnú obec. 
Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri 
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy 
alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu 
alebo k poškodeniu a ničeniu. 

Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas 
realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb 
oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. 
zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby. 
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 5 zákona o odpadoch. 
- Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor starostlivosti o životné prostredie, SNP 

514/122, 039 01 Turčianske Teplice: 
Odpad, ktorý vznikne počas realizácie stavby je nutné zaradiť v zmysle Vyhlášky 

MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Pre jednotlivé 
odpady je potrebné uviesť kódy odpadov, množstvá odpadov a spôsob nakladania s 
odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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Stavebný odpad bude separovaný - triedený podľa druhov a prednostne zhodnotený 
oprávnenou organizáciou, ktorá má vydaný platný súhlas v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odpady kategórie ostatné, ktoré 
nebudú zhodnotené, budú uložené na skládku, ktorá má vydaný platný súhlas na uloženie 
predmetných druhov odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný 
počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom 
stave na mieste na ktorom sa vykopal, sa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov nevzťahuje. V prípade, že odpady: kód č. 17 05 04 — 
zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kód č. 17 05 06 - výkopová zemina iná 
ako uvedená v 17 05 05 kategórie ostatné odpady nebudú použité na mieste stavby, budú 
odpady uložené na skládke, ktorá má vydaný platný súhlas na uloženie predmetných 
druhov odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Do 30 dni po realizácií stavby žiadame doložiť na Okresný úrad Turčianske Teplice, 
odbor starostlivosti o životné prostredie Ul. SNI5 514/122, Turčianske Teplice doklad, 
vystavený prevádzkovateľom zariadenia na materiálové zhodnocovanie respektíve 
prevádzkovateľom povolenej skládky odpadov. Doklad bude obsahovať množstvá a druhy 
všetkých odpadov zaradených v zmysle Vyhlášky c. 365/2015 Z, z. - Katalóg odpadov, 
ktoré vzniknú počas realizácie stavby a spôsob ich zneškodnenia. 

S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby je nutné nakladať v zmysle zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Traťový úsek prechádzajúci katastrami obcí Sklené, Horná Stubňa a Dolná Stubňa sa 
nachádza v území s prvým stupňom ochrany a tretím stupňom ochrany (NPR Turiec -
premostenie v k.ú. Sklené) v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

Predložená PD rieši komplexnú výmenu diaľkového káblového vedenia, ktoré slúži 
pre účely prevádzkovania telefonického spojenia. Účelom je nahradenie starého vedenia 
novým podzemným metalickým káblom , v priestore existujúceho železničného telesa, 
resp. v obvode dráhy, 

Po zaslaní doplňujúcich údajov a upresnenia upevnenia kábla na zábradlí existujúceho 
mostného objektu ponad rieku Turiec je jasné, že nezasahuje do toku ani priľahlých 
brehových porastov a nemalo by pri výstavbe dôjsť k poškodeniu NPR Turiec. V tomto 
úseku však požadujeme splniť nasledovné podmienky: 

- nezasahovať do brehových porastov NPR Turiec a nepoškodzovať brehy toku v 
súvislosti s výstavbou, 

- nemanipulovať v tejto časti s ropnými a vodeškodliyými látkami, 
za dodržania vyššie uvedených podmienok stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany 

prírody a krajiny, 
v prípade potreby výrubu drevín je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Doložiť stanovisko SVP, š.p., OZ Piešťany, ako správcu vodného toku ku križovaniu 

vodného toku Turiec. 
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava: 
Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme rýchlostnej cesty R I , R1A a R3 žiadateľovi za dodržania týchto 
podmienok: 
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1. Stavba bude realizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie „Náhrada 
nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza -
Horná Štubňa" vypracovanej Ing. Stankom z augusta 2017. 
2. V prípade zmien v projektovej dokumentácii alebo inej zmeny je potrebné podať novú 
žiadosť na ministerstvo a predložiť projektovú dokumentáciu na opätovné posúdenie aj 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len 
„NDS, a. s.") a GRANVIA, a. s, so sídlom Europeum Business Center - blok A. Suché 
mýto 1, 811 03 Bratislava (ďalej len „GRANVIA, a. s."). 
3. Investor zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a zameranie hĺbky ich 
uloženia na vlastné náklady a tieto budú počas celej stavby rešpektované. 
4. Realizovaním prác na predmetnej stavbe, ako aj samotným užívaním stavby nesmie 
byť priamo alebo nepriamo obmedzená premávka na rýchlostnej ceste R l , R1A a R3. V 
prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej 
odvrátenie a v prácach resp. užívaní stavby pokračovať až po obstaraní potrebných 
povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie cestnej premávky na rýchlostnej ceste 
R l , R1A a R3, 
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť obmedzený ani 
ohrozený dopravný priestor rýchlostnej cesty R l ,R1 A a R3. 
6. Stavenisková doprava a prístup k objektom stavby nesmie byť priamo pripojená na 
rýchlostnú cestu Rl, R l A a R3. 
7. Počas realizácie prác nebude ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky a 
bude dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu peších na rýchlostnej ceste Rl, Rl 
A a R3. 
8. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia 
pri práci. 
9. Práce na ukladaní káblu na moste nad rýchlostnou cestou R3 budú realizované tak, 
aby neprichádzalo k padaniu kamenia a iných predmetov na vozovku. 
10. Nové vedenie pod mostným objektom bude umiestnené vo vzdialenosti min. 2 m od 
mostných pilierov. 
11. Výkopové práce budú realizované ručným kopaním hlavne výkopy okolo mostných 
pilierov, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
12. Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty Rl A investor vopred 
oznámi NDS, a. s., - Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR") 1 
Galanta, Matúškovská cesta 886, 924 01 Galanta, riaditeľovi strediska Ing. Csabovi 
Loszymu (tel. č. 031/774 3112. 0911 109 653) a bude sa riadil" jeho pokynmi alebo 
pokynmi ním povereného pracovníka. 
13. Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R3 investor vopred 
oznámi NDS, a. s., SSÚR 3 Zvolen. Neresnícka 8, 960 21 Zvolen, riaditeľovi strediska 
Ing. Jánovi Hudecovi (tel. č. 0903 801 204) a bude sa riadiť jeho pokynmi alebo pokynmi 
nim povereného pracovníka. 
14. Počas prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty RIA a R3 nesmie dôjsť k poškodeniu 
rýchlostnej cesty RIA a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s. je 
investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi NDS, a. 
s. - SSÚR 1 Galanta a SSÚR 3 Zvolen, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri 
odstránení škody. 
15. Začiatok a ukončenie prác na rýchlostnej ceste Rl investor nahlási na bezplatné 
telefónne číslo Centra monitorovania dopravy 0800 333 333. 
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16. Počas realizácie stavby a aj po jej ukončení musí byť umožnený GRANVII, a. s. a jej 
dodávateľom služieb trvalý prístup k objektom rýchlostnej cesty Rl z dôvodu 
zabezpečenia ich údržby, oprav a pod 
17. Akékoľvek prípadne poškodenie rýchlostnej cesty Rl a jej súčastí z dôvodu realizácie 
stavby investor okamžite uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady. 
18. Po ukončení prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty Rl, RIA a R3 investor 
zabezpečí, aby stavbou narušený terén bol uvedený do pôvodného stavu a odstráni všetky 
prekážky (napr. pomocné značky slúžiace k vytýčeniu uvažovanej trasy a iné predmety), 
19. Predmetná stavba musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k oslňovaniu vozidiel 
jazdiacich na rýchlostnej ceste R l , RIA a R3. 
20. Na objektoch stavby, v priestoroch stavby a v priestoroch cestného ochranného pásma 
rýchlostnej cesty R l , RIA a R3 nebudú umiestňované žiadne reklamné, informačné alebo 
propagačné zariadenia. 
21. Investor zabezpečí po zrealizovaní predmetnej stavby odovzdanie projektu skutočného 
vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej aj v digitálnej forme (formáte DGN) 
správcovi - NDS, a. s. a GRANVIA, a. s. 
22. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 
verejný záujem. 
23. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 
verejný záujem. 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín: 

1. Kolmé kríženie podzemného káblového vedenia stavby s cestou 1/9, v km 190,430, v k. 
ú.: Handlová bude realizované pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005, v 
chráničke. 
2. Montážne jamy pre pretláčanie cesty 1/9 v km 190,430, v k. ú.: Handlová budú 
umiestnené mimo cestné teleso a cestný pozemok cesty 1/9 - prípadnú nemožnosť takéhoto 
technického riešenia zdokumentovať. 
3. Stavebník pred začatím realizácie úrovňového kríženia káblového vedenia s cestou 1/9 
v km 190,430, v k. ú.: Handlová a mimoúrovňových krížení s cestou 1/64 v km 121,940, v 
k. ú.: Malé Uherce, v km 141,235, v k. ú.: Prievidza, s cestou 1/9 v km 167,000, v k. ú.: 
Nováky a v km 188, 230, v k. ú.: Handlová v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. požiada 
cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/9 a 1/64 v zmysle 
žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http: //www, m i n v. sk/?eest v~I -
triedv&suboi-210141, kde budú stanovené bližšie podmienky. 
4. V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie stavby v dotyku s cestou 1/9 a 1/64 
v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie povolenia na 
čiastočnú (úplnú) uzávierku cesty 1/9 a 1/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na 
adrese: http://www.minv.sk/?cesty-l-triedv&subor=210145, kde budú stanovené bližšie 
podmienky. 
5. V prípade potreby stavebník pred začatím realizácie káblových vedení v dotyku s 
cestou 1/9 a 1/64 v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiada cestný 
správny orgán o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek a dopravných 
zariadení na ceste 1/9 a 1/64 počas zvláštneho užívania cesty 1/9 a 1/64, čiastočnej (úplnej) 
uzávierky cesty 1/9 a 1/64 resp. počas realizácie stavby v zmysle žiadosti a príloh 
uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/?cesty-I-triedv&subor=:210142, kde budú 
stanovené bližšie podmienky. 

http://www.minv
http://www.minv
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6. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty 1/9 a 1/64 nebudú umiestnené 
žiadne trvalé cudzie zariadenia. 
7. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty 1/9 a 1/64 
nebude ukladaný žiadny materiál a predmety. 
8. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 
Zb. nebude cesta 1/9 a 1/64 mimo priestor zvláštneho užívania cesty 1/9 a 1/64 
poškodzovaná alebo znečisťovaná. 

- Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava: 
1. Stavebnými prácami nebude narušená konštrukcia zemného telesa cesty 1/64 ani 
konštrukcia mostných objektov. 
2. Križovanie cesty 1/64 v mieste úrovňového križovania požadujeme realizovať bez 
zásahu do vozovky cesty 1/64, kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 
1,2 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky. Štartovacie a cieľové jamy pretlaku 
musia byť umiestnené mimo telesa cesty 1/64. Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu 
cestného telesa vrátane porušeniu funkčnosti odvodňovacieho systému št. cesty 1/64. 
3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložiť technický návrh 
realizácie pretlaku v mieste križovania cesty 1/64 (situácia, priečny rez s vyznačením 
šírkovcho usporiadania cesty 1/64, konfigurácie terénu, umiestnenia pracovných jám a 
vzdialeností od cestného telesa atď.). 
4. V prípade, že z nevyhnutných dôvodov by malo dôjsť k zásahu do vozovky, resp. 
cestného telesa je žiadateľ povinný pred samotnou realizáciou prizvať zástupcu SSC IVSC 
Bratislava k vytýčeniu tejto zmeny trasy a rešpektovať požiadavky správcu komunikácie 
vyplývajúce z tejto zmeny. 
5. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný 
zhotoviteľ/investor, taktiež je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom 
telese cesty 1/64 (vrátane cestného príslušenstva) a aj za škody vzniknuté stavbou tretím 
osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný na vlastné 
náklady vykonať nápravu. 
6. Investor/ zhotoviteľ stavby zabezpečí opatrenia na zabránenie .znečistenia cesty 1/64, v 
prípade znečistenia je povinný bezodkladne vykonať nápravu a opatrenia k ďalšiemu 
znečisťovaniu. 
7. Upozorňujeme, že zhotoviteľ/investor si nebude môcť v budúcnosti uplatňovať od 
majetkového správcu cesty 1/64 náhradu za prípadné škody vzniknuté z titulu prevádzky a 
údržby cesty 1/64. 
8. Na vykonané prípadné práce na vozovke, resp. cestnom pozemku požadujeme záruku 
60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi 
správcu komunikácie cesty 1/64. 
9. Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC -
Demo Ján, t.č. 0910 943 054 - okres Nové Zámky, Ing, Fodora, t.č. 0911 789 615 - okres 
Topoľčany min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá stavenisko. Zhotoviteľ 
stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. Po ukončení prác bude 
stavenisko prevzaté pracovníkom SSC spolu s dokumentáciou vyhotovenou počas 
realizácie prác. 
10. V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve 
štátu a správe SSC požadujeme aby ste pred realizáciou stavby uzavreli s SSC Bratislava 
Zmluvu a zriadení vecného bremena. 
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11. Záruku na práce v telese cesty 1/64 bude mať investor/zhotoviteľ po dobu 60 mesiacov 
od zápisničného odovzdania nášmu pracovm'kovi. Žiadateľ bude zabezpečovať počas 
plynutia záručnej doby priebežne a bez meškania, prípadne do 10 dní od písomného 
vyzvania zástupcom majetkového správcu cesty 1/64 odstraňovanie závad v cestnom telese 
a uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. 
12. Ku kolaudácii žiadame prizvať nášho pracovníka a predložiť geodetické zameranie 
uloženia chráničiek pod cestou. 

- Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina: 
1. Križovanie štátnej cesty 1/9 v km 190,430 pri realizácií káblových vedení požadujeme 
zhotoviť riadeným pretlakom. 
2. Pretláčanie realizovať kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2 m 
od nivelety cesty po hornú hranu chráničky. Štartovacie a cieľové jamy pretlaku musia byť 
umiestnené mimo telesa štátnej cesty. Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu cestného 
telesa vrátane porušeniu funkčnosti odvodňovacieho systému št. cesty 1/9. 
3. Štartovacia a cieľová jama pretlaku musí byť umiestnená mimo teleso štátnej cesty I . 
triedy. 
4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme predložiť technický návrh 
realizácie pretlaku v mieste križovania št. cesty 1/9 v km 190,430 (situácia, priečny rez s 
vyznačením šírkového usporiadania št. cesty 1/9, umiestnením pracovných jám a 
vzdialenosti od cestného telesa atď.). 
5. V prípade, že z nevyhnutných dôvodov by malo dôjsť k zásahu do vozovky, resp. 
cestného telesa je žiadateľ povinný pred samotnou realizáciou prizvať zástupcu SSC IVSC 
Žilina k vytýčeniu tejto zmeny trasy a rešpektovať požiadavky správcu komunikácie 
vyplývajúce z tejto zmeny. 
6. Za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný 
zhotoviteľ/investor, taktiež je zodpovedný aj za prípadné vzniknuté škody na cestnom 
telese št. cesty 1/9 a 1/64 (vrátane cestného príslušenstva) a aj za škody vzniknuté stavbou 
tretím osobám na majetku a zdraví v dôsledku jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný na 
vlastné náklady vykonať nápravu. 
7. Investor/ zhotoviteľ stavby zabezpečí opatrenia na zabránenie znečistenia št. cesty 1/9 a 
1/64, v prípade znečistenia je povinný bezodkladne vykonať nápravu a opatrenia k 
ďalšiemu znečisťovaniu. 
8. Upozorňujeme, že zhotoviteľ/investor si nebude môcť v budúcnosti uplatňovať od 
majetkového správcu št. cesty náhradu za prípadné škody vzniknuté z titulu prevádzky a 
údržby št. cesty 1/9 a 1/64. 
9. Na vykonané prípadné práce na vozovke, resp. cestnom pozemku požadujeme záruku 
60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi 
správcu komunikácie št. cesty 1/9 a 1/64. 
10. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu cesty 
I . tr., ktorého prípadné pripomienky a požiadavky je potrebné rešpektovať v plnom rozsahu 
(Ing. Rybanská, tel. kontakt: 0911 973185 a Bc. Važan, tel. kontakt:0901 714762 ). 
11. Naše vyjadrenie nenahrádza stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov a 
organizácií v zmysle platnej legislatívy. 

- Urad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 
Rázusova 2A, 949 01 Nitra: 

- pretláčanie chráničiek pre zemné káble realizovať výlučne technológiou pretláčania v 
zmysle platnej STN 736005 bez zásahu do telesa ciest I I . a I I I . triedy, kolmo na os 
cestného telesa v hĺbke, ktorú určí správca cesty, 
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realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa ani systém jeho 
odvodnenia, preto žiadame výkopy, najmä montážnych a cieľových jám, umiestniť čo 
naj ďalej od ciest II . a I I I . triedy, 

spätnú úpravu zapažených výkopov realizovať za postupného zhutňovania po vrstvách 
v hrúbkach max. 30 cm, v zmysle platnej STN, 

konkrétne podmienky realizácie pretlaku určia vo svojich vyjadreniach správcovia 
ciest - Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky 
a Stredisko správy a údržby Topoľčany, ktorí sú splnomocnení pri súbehoch a 
pretláčaniach inžinierskych sieti bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa za vlastníka ciest 
II. a III. triedy. Požiadavky správcov ciest žiadame rešpektovať, 

investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v 
dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods. 6, zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách. 
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra: 

Križovanie navrhovaného zemného metalického kábla s menovanými cestnými 
komunikáciami v našej správe III/1658, III/1660 a III/1677, žiadame zrealizovať kolmo na 
pozdĺžnu os cesty a výlučne pretláčaním pod cestou v chráničke, ktorá svojou dĺžkou musí 
siahať pod celou šírkou cestného telesa tak, ako je to riešené v PD- / viď. výkres č. 1 až 
výkres č. 12-situácie a rezy križovania, resp. pretláčania metalického kábla pod konkrétnou 
cestnou komunikáciou v našej správe /. 

Pretláčanie pod cestou žiadame zrealizovať v hĺbke min.1,5 m pod úrovňou nivelety 
vozovky. 

Situovaním montážnych jám pretláčania nesmie dôjsť k narušeniu statiky cestného 
telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste. Montážne jamy pretláčania 
žiadame opatriť pažením. 

Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti 
cesty. 

Po zrealizovaní pretláčania žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej časti telesa 
cesty v mieste montážnych jám pretláčania s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm. 

V prípade narušenia cestnej krajnice pri realizácii objektu žiadame túto opatriť so 
štrkodrvou a zhutniť do úrovne asfaltovej vozovky cesty. 

Asfaltová vozovka cesty III/1658, II1/1660 a II1/1677 nesmie byť stavbou poškodená. 
Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa , ako aj ich ukončenie je 

stavebník povinný v termíne do 5 dní oznámiť správcovi komunikácie (v zast. Ing. Gabaj, 
alebo p. Tupý ). 

Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej 
komunikácii a jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné 
náklady. 

O povolenje zásahu do pozemnej komunikácie v rámci uvedenej stavby je potrebné v 
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / požiadať 
Okr. úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 

Upozorňujeme žiadateľa, resp. stavebníka, že v čase od 01.12.2017 - do 01.03.2018 
je podľa schváleného operačného plánu zimnej údržby ciest stanovená stavebná uzávera 
pre všetkých užívateľov ciest I . , I I . a I I I . triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto 
skutočnosť je nutné rešpektovať aj pri realizácii predmetnej stavby. 
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- Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.. Stredisko správy a údržby. Pod 
Kalváriou 2003,955 87 Topoľčany: 
V rámci nášho strediska sa hore uvedená stavba bude dotýkať cestných komunikácií 11/499; 
111/1700; III//1707; I I I / l 709; I I I / l 753, ktoré sú v našej správe. K dotyku dôjde križovaním 
zemného metalického kábla uvedených cestných komunikácií v úrovni žel. priecestí. 
S realizáciou stavby z hľadiska našich záujmov súhlasíme za nasledovných podmienok: 

Práce budú realizované podľa predloženej PD, zásah do vozovky nepovoľujeme, 
zemina z výkopov sa nesmie skladovať na vozovke, po ukončení prác bude terén uvedený 
do pôvodného stavu, 

žiadame, aby investor resp. dodávateľ stavby, prizval zástupcu RSUC Nitra a.s.; 
stredisko správy a údržby Topoľčany (tel.0903204691) na kontrolu dodržiavania 
technologických postupov, 

súhlasné stanovisko podmieňujeme akceptáciou odseku č. 3 tohto listu. 
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.. Stredisko Správy a údržby, Bešeňovská 
cesta č. 2, Nové Zámky: 

V zastavanom území mesta Šurany dôjde k mimoúrovňovému križovaniu cesty 11/580, 
káblové vedenie bude umiestnené pod cestným nadjazdom v priestore existujúceho 
železničného telesa, 

v k.ú. Ondrochov dôjde ku križovaniu cestného telesa III/l499 v ochrannom pásme 
cesty, 

v zastavanom území obce Komjatice dôjde ku križovaniu cestného telesa I I I / l 502. 
stavebnými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa, cestného piliera, svahu a 

funkčnosť odvodnenia cesty, 
križovanie cestného telesa realizovať výhradne pretláčaním kolmo na os cesty bez 

zásahu do spevnenej časti cesty, 
vedenie uložiť do chráničky v hĺbke min, 1,5 m pod niveletou vozovky. Konce 

chráničky vyviesť po steny štartovacej a montážnej jamy, 
štartovaciu a montážnu jamu situovať za hranice cestného telesa v zmysle PD a miesto 

výkopov zabezpečiť pažením proti zosuvu pôdy, po ukončení prác uviesť rozkopávky do 
pôvodného stavu, 

vedenie v súbehu s cestou viesť mimo cestný pozemok, v stiesnených podmienkach je 
možné aj v priľahlých zelených pásoch v (min, 1,5 m od krajnice vozovky cesty) v hĺbke 
min. 1,5 m pod terénom, 

v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky na priľahlom úsekoch predmetných ciest zodpovedá od začatia do ukončenia 
prác investor/stavebník. Prípadné dopravné značenie dočasného charakteru bude 
odsúhlasené ODI ORPZ Nové Zámky, 

investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste, 
pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť, na 

práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa 
písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSUC NR, SSÚ NZ). Po dobu trvania 
záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať 
poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu 
od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv. Oprava 
musí byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia 
reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota 
predĺžená, 
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pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Nové Zámky, Odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie: 

• povolenia na zvláštne užívanie cesty v zmysle §8, ods. 1. zákona č. 135/1961 Zb. 
v znení neskorších predpisov, 

• výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme, 
k výkopovým prácam ako aj po ukončení prác prizvať zamestnanca RSUC Nitra, SSU 

Nové Zámky ku kontrole prác. O výsledku kontroly bude vyhotovený písomný záznam, 
ktorý bude súčasťou kolaudačného rozhodnutia, 

investor nám oznámi začiatok realizácie prác minimálne 3 dni vopred, spolu s 
kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: 
andrea.vinczeova@rsucnz.sk. 

- Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Medzibriežkova 2, Prievidza: 
Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povoľuje výnimku 
zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/l789 v k.ú. Bystričany; I I I / l 773 v 
k.ú. Koš; I I I / l 781 v k.ú. Veľká Čausa a III/2171 v k.ú. Ráztočno, na realizáciu stavby 
„Náhrada nadzemných vedení káblom, P D časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa". 
Podmienky: 

1. Stavebník realizáciou stavby v ochrannom pásme komunikácie III/l754, III/l759, 
nenaruší odtokové pomery komunikácie a nenaruší teleso cesty. 

2. Stavebník bude rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení vlastníka komunikácie 
TSK Trenčín č. TSK/201708961-2 zo dňa 23.10.2017, správcu komunikácie SC TSK 
č. SC/2017/2283 zo dňa 18.08.2017 a v súhlasnom stanovisku OR Policajného zboru 
ODI Prievidza zo dňa 18.12.2017. 

3. Stavebník uloží vedenie v ochrannom pásme komunikácie III/1754, III/l759 tak, aby 
nedochádzalo k narušeniu konštrukcie telesa cesty a stability cestného telesa. 

4. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie prác nesmie dôjsť k znečisteniu cesty. 
Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty v zmysle § 9 ods. 5 a 6 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov odstrániť 
okamžite na vlastné náklady, pozastaviť práce, ktoré vedú k znečisťovaniu do doby, 
pokiaľ toto nebude odstránené, náležité upozorniť na vzniknutú situáciu dopravným 
značením. 

5. Stavebník zrealizuje práce v ochrannom pásme komunikácie III/l789, I I I / l 773, 
I I I / l 781 a III/2171 bez obmedzenia premávky. 

6. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby nesmie byť ohrozená premávka na 
komunikácií III/1789, III/1773, III/1781 a III/2171. 

7. Stavebník na komunikácii III/1789, III/1773, III/l781 a III/2171 nebude skladovať 
stavebné materiály, ani zeminu z výkopov. 

8. Výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/l789, III/l773, III / l781 a 
III/2171 pre stavbu „Náhrada nadzemných vedení káblom, PD časť 3: Šurany -
Prievidza- Horná Štubňa" platí výhradne počas realizácie prác. 

9. Stavebník včas pred realizáciou požiada cestný správny orgán v zmysle § 8 zákona č. 
135/1961 Zb. o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty III/l789, III/l773, 
III/1781 a III/2171, v zmysle žiadostí a príloh uvedenej na adrese 
http://www.minv.sk/7tlaciva OCDPK PD. kde budú stanovené bližšie podmienky. 

mailto:andrea.vinczeova@rsucnz.sk
http://www.minv.sk/7tlaciva
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- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín: 
Križovanie zemných káblových vedení s dotknutými cestami I I . a I I I . triedy bude 

realizované bezvýkopovou technológiou bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky kolmo 
na os cestnej komunikácie. Montážne jamy budú umiestnené mimo jazdných pruhov 
dotknutých cestných komunikácií. 

Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie dotknutých 
cestných komunikácií, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, 
ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie. 
- Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK vydaného pod č. SC/2017/2283 zo 
dňa 18.8.2017. 
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich 
prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené 
- Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby 
obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia. 
- 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác 
na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Prievidza 
(Ing. Lukáš Vnučko, tel. kontakt: 0911 102 946, e-mail: lukas.vnucko@sctsk.sk). 

Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie 
Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, z dôvodu uloženia inžinierskych 
sietí do telesa komunikácie, Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie 
prác a Povolenia na vykonávanie prác v ochrannom pásme ciest I I . a I I I triedy, 

Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie priľahlého k 
stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Brnianska 3, 911 05 Trenčín. 

- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3,911 05 Trenčín: 
Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon ( 135/1961 Zb. z. 

v platnom znení) a STN. 
Začiatok realizácie a ukončenie oznámiť SCTSK. 
Práce realizovať bez zásahu do telesa cesty. 
Križovania s cestnými komunikáciami budú zrealizované riadeným pretlakom kolmo 

na os ciest s uložením vedenia do chráničky. Minimálne krytie chráničky bude 1,20 m pod 
vozovkou, pod dnom priekopy, príp. pätou násypového svahu. 

Žiadame, aby štartovacie a cieľové jamy bolí umiestnené podľa možností mimo 
cestného pozemku. 

Všetky technologické spoje požadujeme utesniť pružnou prefabrikovanou asfaltovou 
zálievkou. 

Nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste I I . a I I I . triedy, 
prípadne na objekt priepustu. 

Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest. 
Výkopy nesmú ohroziť stabilitu cestnej komunikácie, požadujeme, aby boli 

zrealizované v súlade s STN 73 3050 Zemné práce. 
Práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty a jej 

odvodňovací systém. 
Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti 

odvodňovacieho systému cestnej komunikácie/priekopy, priepusty/ 
Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcich mostných objektov a priepustov. 
Staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a 

bezpečnosť cestnej premávky. 

mailto:lukas.vnucko@sctsk.sk


25 

Pri realizácii stavebných prác prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty odstrániť 
okamžite na vlastné náklady. 

Cestný pozemok a jeho okolie musí byť po ukončení stavebných prác vyčistený a 
upravený do pôvodného stavu. 

Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené príslušným dopravným 
inšpektorátom. 

Investor zabezpečí zápis práv zodpovedajúcich vecným bremenám do katastra 
nehnuteľností. 

Pred realizáciou prác požiadať Okresný úrad. odbor dopravy a pozemných 
komunikácii o: 

• vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácii 
• vydanie povolenia vykonávania prác v ochrannom pásme cestnej komunikácie I I . 
a I I I . triedy 
• určenie prenosného dopravného značenia podľa projektu schváleného ORPZSR ODL 

- Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Námestie S. 
H. Vaianského 1, 036 01 Martin: 

1. Rešpektoval' ustanovenia §18 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov ako aj §20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa 
vykonáva cestný zákon, 
2. v prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2171 počas stavebných prác je 

potrebné podať žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku na tunajší cestný správny orgán 
(spracovať projekt dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný 
autorizovaným stavebným inžinierom), 
3. v prípade umiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste III/2171 je potrebné 

pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o určenie dopravného značenia na Okresný 
úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
4. v prípade akéhokoľvek zásahu do cestného telesa (križovanie inžinierskych sietí), resp. 

užívania cesty M/2171 iným než obvyklým spôsobom (umiestňovanie, skladanie a 
nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na ceste, neslúžiacich na údržbu a opravu 
komunikácie) je potrebné pred realizáciou stavebných prác podať žiadosť o vydanie 
rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cesty III/2171, ako aj žiadosť o 
povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme na Okresný úrad 
Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
5. pri výstavbe vyššie uvedenej stavby nedôjde k zneŕunkčneniu odvodňovacieho 

systému cesty M/2171, V prípade narušenia odvodnenia cesty M/2171 je stavebník 
povinný bezodkladne ho uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady po dohode s 
majetkovým správcom cesty M/2171, prípadné zmeny v projektovej dokumentácii 
žiadame predložiť na Okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 

- Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania. Komenského 
48,011 09 Žilina: 

technické riešenie umiestnenia kábla pri križovaní s cestou 111/2171 bude riešené na 
úrovni koľaje, t, j , železničného zvršku a nebude zasahovať do cestného telesa vyššie 
uvedenej cesty 

dodržať podmienky, ktoré stanovil správca cesty M/2171 Správa ciest Žilinského 
samosprávneho kraja - Závod Turiec, ul. Kollárova 94, 037 72 Martin v liste č. 
46/2017/SCŽSK-138, zo dňa 21.08.2017 
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pri dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho 
kraja, sa o ďalšom postupe informovať na odbore správy majetku Žilinského 
samosprávneho kraja. 

- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec, Ul. Kollárova 94, 
Martin: 

Uloženie vedenia v súbehu s cestami II . a I I I . triedy na celej trase požadujeme 
mimo cestné teleso. 
• Križovanie trasy vedenia s cestou in/2171 realizovať bez zásahu do živičnej úpravy 
vozovky cesty III/2171. 
• Pri realizácií akýchkoľvek prác nesmie byť narušené odvodnenie cesty; v prípade 
narušenia, odvodnenia cesty (priekopy, priepusty, vpusty, ...) ho stavebník uvedie do 
pôvodného stavu na vlastné náklady. 

Stavebné práce v styku s komunikáciou resp. v tesnej blízkosti cesty realizovať v 
termíne apríl -november podľa aktuálnych klimatických podmienok, mimo zimného 
obdobia, aby netvorili prekážku pre výkon zimnej údržby cesty - najneskôr do 15. 
novembra. 
• Stavebník, si je vedomý, že na ceste I I I . triedy je vykonávaná zimná údržba; stavebník 
vykoná všetky opatrenia na zabránenie vzniku škôd z dôvodu vykonávania zimnej údržby 
správcom cesty; stavebník bude znášať všetky náklady a škody, ktoré mu vzniknú z 
výkonu zimnej údržby. 
• V prípade potreby žiadateľ zabezpečí a osadí dočasné dopravné značenie odsúhlasené 
OR PZ, ODI v Martine na vlastné náklady. 
• Dočasné dopravné značenie nesmie prekrývať jestvujúce zvislé dopravné značenie. 
• Kontrolu a dopĺňanie odcudzeného resp. poškodeného dočasného zvislého dopravného 
značenia zabezpečuje stavebník na svoje náklady. 
• Počas vykonávania stavebných prác nesmie byť výkopový ani stavebný materiál 
ukladaný na vozovku cesty III/2171. 

Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na 
ceste III/2171. 
• V priebehu výstavby zabezpečiť čistenie cesty bezprostredne po jej znečistení. 
• Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné platné normy a predpisy. 
• Stavebník zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku SC ŽSK, 
alebo na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou 
stavby. 
• Pri stavebných prácach v cestnom telese resp. v tesnej blízkosti cesty kontaktovať 
vedúceho strediska TR- 0905 615 722. 

Pred vykonaním prác požiadať Okresný úrad Martin odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácii o príslušné povolenia. 
• Toto stanovisko nenahrádza stanovisko a rozhodnutie cestného správneho orgánu, 
t. j . Okresného úradu Martin - odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
• Naše stanovisko žiadame zapracovať do príslušných rozhodnutí a povolení. 

Pred akýmkoľvek zásahom do živičnej vrstvy vozovky cesty M/2171 je potrebné 
požiadať správcu cesty o vyjadrenie. 
• Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť 
stanovisko. 
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- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.. Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava: 
výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani 

porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 
výkopu 15 m od základov stožiarov predmetných vedení, 

skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení V425, V274 a V271/275, 
prípadné kovové častí stavby v ochrannom pásme vedení je potrebné uzemniť v 

zmysle príslušných STN, 
pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou 

osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme, 
- počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti 
práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky 
ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na 
zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m 
od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa 
vedenie vvn vypnúť a uzemniť, 
- práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle 
Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, Vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, noriem 
STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 
2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, 
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia V425 a V274 min. 14 
dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Západ, ES Križovany (p. 
Sekereš, 0908/935863) resp. na SEPS, a.s., Prevádzková správa Stred, ES Sučany (Ing. 
Zivčic, 0907/135626) pre vedenie V271/275 a riadiť sa ich pokynmi pre práce v 
ochrannom pásme predmetných vedení, 
- ku kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s 
geometrickým zameraním stavby vo vzťahu k vedeniam V425, V274 a V271/275 (os, 
fázové vodiče, najbližší stožiar - lx v papierovej a lx v digitálnej forme) a správu o 
odbornej prehliadke na uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujúcich do 
ochranného pásma vedení V425, V274 a V271/275. 

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (okresy Topoľčany 
a Partizánske): 

Pred zahájením akýchkoľvek výkopových prác budú riadne vytýčené všetky 
existujúce podzemné vedenia nízkeho a vysokého napätia spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., ktoré križujú a sú v súbehu s predmetnou stavbou. Vytýčenie Vám na 
základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever, pán Jánoš, tel.: 
038/7493011. 

Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne 
a preukázateľne oboznámené o prítomnosti podzemného vedenia vysokého a nízkeho 
napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN. 
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Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení sa budú 
vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z 
bezpečnostných dôvodov je možné požiadať (na základe objednávky, služba je 
spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny 
Západoslovenská distribučná, a.s.) o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným 
termínom. 

Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. budú opätovne 
uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre kladenie 
silnoprúdových elektrických vedení (lôžko, výstražná fólia, atd\), 

Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na stavenisku, musia byť riadne 
a preukázateľne oboznámené o prítomnosti vonkajšieho nadzemného vedenia 
vysokého napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými 
normami STN. 

Každé priblíženie osoby alebo mechanizmu k vodičom vedenia na vzdialenosť 
menšiu ako 3 metre je životu nebezpečné. V prípade potreby vypnutia vedenia z 
bezpečnostných dôvodov je možné požiadať /na základe objednávky, služba je spoplatnená 
v zmysle aktuálneho Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, 
a.s.l o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom. 

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike budú rešpektované všetky existujúce 
elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vystavenia. 

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (okresy Nové 
Zámky a Nitra): 
1. Z hľadiska umiestnenia el. prípojky: Stavba križuje 1 kV a 22 kV elektrické zemné 
káblové vedenia, 1 kV a 22 kV vzdušné vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a. 
s.. 
2. Žiadame dodržať ochranné pásma el. zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 zb., § 43 
3. Vzdušné el. zariadenia žiadame rešpektovať v plnom rozsahu. 
4. Žiadame dodržať STN 73 60005, STN 34 1050, STN 33 2000 5 -52. 
5. Informatívne zakreslené 1 kV a 22 kV káblové vedenia pred zahájením výkopových 

prác žiadame presne vytýčiť, 
6. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme NN,VN vedenia a 
budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 
stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43, ods.l 1, Zákona o 
energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné 
vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 
7. Pri križovaní s našimi podzemnými vedeniami pred zahrnutím ryhy žiadame prizvať 
príslušných správcov el. zariadení ku kontrole. 

8. Stav elektrických zariadení žiadame pred začatím prác min. 14 dní vopred overiť. 
- Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina: 

1. V predmetnej lokalite katastra v zmysle predložených situácií, sa nachádzajú 
nadzemné vzdušné VVN vedenia a podperné body, nadzemné vzdušné VN vedenia a 
podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, 
podzemné NN vedenia a skrine. 
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2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. ( W N 
vzdušné vedenie HOkV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné 
vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od 
krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú 
stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 
sústavy. 
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený 
pracovník SSE-D. 
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako 
aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza. 
6. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť 
k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 
vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: SSE-D .Technická príprava a 
RP VN a NN Martin, kontakt: Ján Florovič - dispečer prác, tel. 0907 849 434 a dodržiavať 
ním určené podmienky. 
7. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia 
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu. 
8. V prípade poruchy na elektrickom vedení a pri jej odstraňovaní SSE-D nebude znášať 
žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri jednotlivých stavbách na majetku a ani za 
bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. 
9. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
10. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor mín. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 
našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
11. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb. 

- Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (k.ú. Sklené, 
Horná Stubňa, Dolná Stubňa): 

1. V predmetnej lokalite katastra v zmysle predložených situácii, sa nachádzajú nadzemné 
vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, 
podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. 
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN 
vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné 
vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na 
každú stranu 1 meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť 
uzemňovacej sústavy. 
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 
určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky j u vytýčiť. 
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4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe 
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený 
pracovník SSE-D. 
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkostí elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj 
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné 
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Martin. 
6. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k 
energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 
vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: SSE-D Technická príprava a 
RP VN a NN Martin, a dodržiavať ním určené podmienky. 
7. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné 
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu. 
8. V prípade poruchy na elektrickom vedení a pri jej odstraňovaní SSE-D nebude 
znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pri jednotlivých stavbách na majetku a 
ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. 
9. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo 
potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
10. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný 
priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách 
našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
11. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj 
vedenia tretích osôb. 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 
Nitra: 

- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej 
prevádzke (ďalej IS). 
- Pri súbehu a križovaní s 1S žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 
805, STN EN 752, vrátane STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS 
podľa §19 zákona č. 442/2002 Z. z.. 
- Použité chráničky musia byť farebne odlíšené od vodovodného potrubia a kanalizačného 
potrubia v zmysle platnej legislatívy. 
- Dokumentáciu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na vyjadrenie. 
- Ing. Mudráková: požadujeme v blízkosti našich potrubí realizovať výkopové práce 
ručne. V prípade stavebných prác v blízkosti nášho diaľkového potrubia žiadame prizvať 
zástupcu ZsVS, a.s. Žiadame predložiť porealizačné zameranie, dodržať ochranné pásmo, 
križovanie kolmo na naše rozvody. 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Odštepný závod Topoľčany, 
Továrnička 2208, 955 55 Topoľčany: 

- V záujmovom území stavby sa nachádzajú verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej 
správe, ktoré sme Vám odobrili a orientačne dokreslili do predloženej projektovej 
dokumentácie. 
- Pred začiatkom stavby bezpodmienečne požiadajte o presné vytýčenie dotknutého 
vodovodného a kanalizačného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Topoľčany, 
vedúci strediska p. Michalička, č. tel. 038/5322254, 0905 276 048. 
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- Osadenie nových elektrických káblov požadujeme pri súbehu navrhnúť vo vzdialenosti 
min. 1,0 m od verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nachádzajúcich sa v záujmovom 
území. 
- Pri križovaní nového elektrického vedenia s verejným vodovodom a verejnou 
kanalizáciou požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble 
umiestniť do oceľovej chráničky s presahom min. 1 m. Výkopové práce v miestach 
križovania s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou požadujeme realizovať ručne. 
- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú 
vykonávať zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejnej kanalizácie a verejného 
vodovodu a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. 
- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoločnosť 
znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal. 
- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámenie ukončenia prác, vedúcemu strediska VPS 
Topoľčany p. Michaličkovi, minimálne 3 dni pred zásypom ryhy. 
- Záujmovým územím je vedený aj Ponitriansky skupinový vodovod, je nutné požiadať o 
stanovisko aj ZsVS, a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. Odštepný závod Nové zámky. Ľanová 
17, 940 64 Nové Zámky: 

1. Pred započatím výkopových prác žiadame prizvať pracovníka VPS Šurany č. tlf. 
035/7922402 ved. Ing. Flimela, majsterku Ing. Letkovú, ktorá Vám naše IS vytýči a určí 
podmienky práce v ochrannom pásme verejného vodovodu. 
2. Pri pokládke zemných káblov žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. 
3. Navrhované plastové káblové šachty ROMOLD žiadame osadiť mimo ochranného 
pásma vodovodu. 

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 
Banská Bystrica: 

V prílohe vyjadrenia č. 129-32l/ŠC-2014 zo dňa 21. 3. 2014 sú orientačne zakreslené 
križovania potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s traťou železničnej dráhy. 

Existujúce potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ich zariadenia žiadame 
pri realizácii prác vyššie uvedenej stavby plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov a STN 73 6005. 

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod 
alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene 
nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým 
spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z). 

Pred zahájením výkopových prác navrhovaného podzemného káblového vedenia, v 
blízkosti týchto križovaní, požiadať pracovníkov prevádzky vodovodu v Prievidzi, 
No vakoch, Handlovej o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu, jeho zariadení a 
pracovníka prevádzky kanalizácie o vytýčenie potrubí verejnej kanalizácie a jej zariadení. 
Kontakt na pracovníka vodovodu v Prievidzi - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 
723 293. 
Kontakt na pracovníka vodovodu v Novákoch - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, 0907 
854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/ 4327 322, 0905 264 255. 
Kontakt na pracovníka vodovodu v Handlovej - p. Jana Špániková, tel. 048/4327 396, 
0905 927 811. 
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Kontakt na pracovníka kanalizácie - p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299. 
Križovanie navrhovaného podzemného káblového vedenia s existujúcimi potrubiami 

verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ich zariadeniami žiadame zrealizovať v súlade 
s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

V prípade, že bude navrhované podzemné káblové vedenie realizované v blízkosti 
potrubí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pretlakom, žiadame pred začatím prác 
overiť hĺbku uloženia vodovodného a kanalizačného potrubia. 

Pred obsypaním navrhovaného podzemného káblového vedenia, v miestach križovania 
s potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, prizvať pracovníkov prevádzky 
vodovodu a kanalizácie ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného 
vodovodu, verejnej kanalizácie, ich zariadení a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005. 

O vytýčení potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, ich zariadení a o kontrole 
pred obsypaním navrhovaného podzemného káblového vedenia v miestach križovania s 
potrubiami verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame vykonať zápisy do 
stavebného denníka. 

Po ukončení stavby požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. 
Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného 
vodovodu, verejnej kanalizácie, ich zariadení a o kontrole pred obsypaním navrhovaného 
podzemného káblového vedenia v miestach križovania s potrubiami verejného vodovodu a 
verejnej kanalizácie, ich zariadení a o kontrole pred obsypaním navrhovaného podzemného 
káblového vedenia v miestach križovania s potrubiami verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie. 

- Turčianska vodárenská spoločnosť., a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin: 
- Pred realizáciou prác ste povinný požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o 
vytýčenie polohy inž. sietí. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti 
Vám na základe objednávky zabezpečí Martin Rybár - kontakt 043 /4133685, 0907711427 
- martin.rybar@turvod.sk ; resp. Oto Melišík - kontakt 043/4210156, 0907711429 
oto.melisik@turvod.sk. 
- Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmenene a doplnení zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach. 
- Pri stavebných prácach jc nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený 
verejný vodovod a jeho zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka. 
- Verejné vodovody (VV) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP). 
Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany: 1,5 m pri 
verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane. V pásme ochrany je zakázané 
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu prípadne by 
mohli ohroziť jeho technický stav; vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; 
vykonávať terénne úpravy (viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v platnom znení). Vytýčenie presnej polohy prípojok na inž. siete 
v správe našej spoločnosti je nutné vykonať v spolupráci s ich vlastníkmi. 
- Prípojky na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácii prác rešpektovať a 
nepoškodiť. 
- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia doložiť porealizačné vyjadrenie od 
Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin. 
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- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Prevádzka Žilina, Jána Milca 44,010 
01 Žilina: 

Stavba „Náhrada nadzemných vedení káblom ZSR Šurany - Prievidza - Horná 
Stubňa" zasahuje (nachádza sa v blízkosti) podzemné telekomunikačné vedenia v správe 
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava, ktoré sme zakreslili 
informatívne do priloženej mapy-červená čiara Prievidza ul. Vápenická. Ďalej zasahuje 
v zmysle vyjadrenia p. Smogroviča (záp. kraj) Topoľčany. Pred zahájením zemných prác 
požiadajte podľa potreby o vytýčenie. Žiadame dodržať platné predpisy pre priestorovú 
úpravu vedení podľa normy STN 73 6005 v plnom rozsahu. Ďalej upozorňujeme žiadateľa 
o zákaze zriaďovania skládok materiálu na telekomunikačných vedeniach. 

- Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava: 
Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany -
Prievidza - Horná Štubňa ZASAHUJE do ochranného a bezpečnostného pásma 
prepravnej sústavy definovaného záväznými právnymi predpismi. Uzemno-technické 
vzťahy vo všetkých fázach projekcie musia rešpektovať túto skutočnosť. Spoločnosť 
eustream a.s., ako správca podzemných zariadení, poskytne podklady a údaje z centrálnej 
mapovej dokumentácie prepravných sietí. 
1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu: 
Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné zákresy 
polohy prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k zaujatiu 
stanoviska len pre územné rozhodnutie. Spracovanie zadania stavby zabezpečuje 
investor. Zadanie slúži pre vydanie rozhodnutia o umiestení stavby. Vytvorenie kópií a 
výpisov, predanie ďalších údajov prevádzkového charakteru v rozsahu pre spracovanie a 
vydanie investičného zámeru sú podkladom pre ďalšie fázy projekčnej činnosti vždy v 
závislosti na druhu a zložitosti stavby. Naša organizácia poskytuje len informačný zákres 
zariadení prepravnej sústavy. 
2. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu: 
V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby k 
stavebnému povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie: 
a. / Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a 
káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne 
našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a 
výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri 
zaistení vytýčenia línií prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie 
projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a 
lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od 
krajných línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písmena (d) 
zákona č. 251/2012 o energetike. 
b. / Realizačná PD musí obsahovať projekt priečneho profilu vzájomného uloženia 
križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K 
tomuto projektuje potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou 
vytýčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre 
práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný 
uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a 
zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s 
projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytýčení 
podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytýčenia 
obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán. 
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c. / Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečneho profilu uloženia križujúcich 
vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov 
projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu 
ochranným pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou 
projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa 
požiadaviek oddelenia PKO eustream a. s 
d. / Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie 
nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp, zadaniu stavby, 
vydaného eustream a.s., sekcia TRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom. 
Objednávku na vytýčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok 
zašlite na adresu: eustream a.s., Oblasť - Západ, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava . 
Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečia: Ing. Ladislav Bakoš - vedúci údržby 
L . Č , - t. č. 037/6254 172 a p. Marián Beláň - majster PKO a elektroúdržby - t.č. 
037/6254 176. 
Vytýčenie našich sieti Vám zabezpečia menovite horeuvedení pracovníci po 
odsúhlasení cenovej ponuky. 
e. / Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej porealizačné 
zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným 
pásmom. Elaborát zamerania vo formáte *dgn na CD nosiči (príp. disketovej jednotke) je 
potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 
Bratislava. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa Zákona č. 
50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z z. § 17 ods (2) písm (b) s 
odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša 
firma elaborát porealizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu. 
3. Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu: 
Do situácie sme Vám zakreslili naše vedenia. Trasa prepravnej siete v záujmovej lokalite 
pozostáva z piatich línií (3-x DN 1200 a 2-x DN 1400) a dvoch telekomunikačných káblov 
(metalického a optického). Upozorňujeme Vás, že pre vydanie povolenia k realizácii 
stavby je potrebné zaslať nám projektovú dokumentáciu z miest križovaní a súbehov s 
našimi vedeniami v mierke 1:100/1000, vypracovanú podľa príslušných STN a podľa 
našich požiadaviek. Ďalej požadujeme zaslať súradnice (v systéme JTSK na elektronickom 
médiu) Vami projektovaných vedení z miest križovania so sieťami prepravnej sústavy a z 
priebehu ich ochranným pásmom. 
Projektová dokumentácia je musí byť vypracovaná podľa príslušných STN a vyhovovať aj 
našim požiadavkám. Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať 
metodický pokyn TC.R.04.03.08.-Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v 
ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach 
spoločnosti eustream,a .s. v oblasti BOZP a enviromentu. S jej obsahom Vás 
oboznámia naši horeuvedení zástupcovia. 
Podľa PD je Vaša stavba situovaná do nášho ochranného pásma, ktoré je 50 m od krajných 
línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písm (d) zákona č. 251/2012 
o energetike a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy, ktoré je 200 m od krajných línií 
na obe strany podľa § 80 ods (2) písm (g) zákona č. 251/2012 o energetike. Naša 
organizácia umiestnenie externých stavieb a iných aktivít povoľuje len podľa druhy a 
charakteru stavby, jej využívania, nakoľko pri haváriách resp. poruchách našich 
zariadení nastáva ohrozenie života, zdravia a majetku osôb. 
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Upozorňujeme, že línia prepravnej sústavy ma svetlosť 1200 mm a maximálny 
prevádzkový tlak 7,35 MPa! Naša organizácia rozhoduje podľa EZ o vykonávaní stavebnej 
činnosti, banskej činnosti, vykonávam výkopových prác, prejazdu ťažkých mechanizmov 
nad líniami TP. 
V predmetnej lokalite sa nachádza 3 x diaľkový optický a 2 x metalický kábel eustream. 
Pri prevádzaní zemných alebo iných prác, ktoré môžu ohroziť podzemné diaľkové káble a 
zariadenia v blízkosti týchto káblov, je organizácia dodávateľa povinná dodržať 
ustanovenia zákona o energetike č. 251/2012 Z, z. o ochrannom pásme plynárenských 
zariadení, a urobiť všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu tohto kábla a zariadení 
stavebnými prácami. Práce v ochrannom pásme našich káblov je bezpodmienečne nutné 
vykonať ručne po predošlom vytýčení a za stáleho dozoru nášho pracovníka. 
Vytýčenie podzemných káblov Vám poskytne na požiadanie eustream, a.s. líniová časť 
západ, Ing. Púchovský č. tel. 037/625 4171. 
V ďalšom stupni PD požadujeme dodať detailný výkres miesta križovania vrátane 
priečneho rezu našich troch DOK a dvoch metalických DK s projektovaným zemným 
metalickým káblom. 

- TRANSPETROL a.s.. Šumavská 38,821 08 Bratislava: 
1. Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytýčenie našich podzemných zariadení 
a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytyčovacích prác 
zašle objednávku na Transpetrol, a.s., Bratislava, Prevádzka 936 01 Šahy, na základe čoho 
mu budú vytyčovacie práce i doprava fakturované z miesta sídla odb. útvaru Tupá. 
2. Križovanie kábla s potrubím je potrebné vykonať pod ropovodným potrubím pod 
uhlom väčším než 60° k pozdĺžnej osi ropovodu. V miestach križovania kábla s 
ropovodom je nevyhnutné vložiť kábel do chráničky v dĺžke 10 m, t . j . po 5 m na obidve 
stany od osi ropovodu. Medzi spodnou stenou ropovodného potrubia a vrchnou stenou 
chráničky kábla je nutné dodržať minimálne 50 cm odstup. Skutočnú hĺbku uloženia 
potrubia je potrebné overiť ručne kopanými kontrolnými sondami. 
3. Začiatok stavebných prác v ochrannom pásme ropovodu (rozumie sa vzdialenosť 300 
m na obidve strany od osi potrubia ropovodu) a osobitne pri priblížení sa na 10 m od 
miesta križovania s ropovodom je potrebné nám oznámiť najmenej 10 dní vopred. Na 
dohodnutý termín vyšleme zástupcu Transpetrolu, a.s. Prevádzka Šahy na dozorovanie pri 
stavebných prácach v priestore ochranného pásma ropovodu. 
4. Všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od 
vytýčenej osi potrubia ropovodu je dovolené vykonávať len ručne, bez použitia 
akýchkoľvek strojných mechanizmov a za prítomnosti stáleho technického dozoru zo 
strany prevádzkovateľa, dodávateľskej organizácie a investora stavby. 
5. V prípade, že v mieste križovania optického kábla s ropovodom dôjde k odkrytiu 
ropovodného potrubia, investor stavby je povinný zaistiť stráženie odkrytého potrubia 
ropovodu až po dobu, kým nebude znova zakryté. Zásyp križovania je možné vykonať len 
za prítomnosti zástupcu Transpetrolu, a.s, (Prevádzka Šahy) a o spôsobe skutočne 
prevedeného križovania treba vykonať záznam. 
6. Ak pri pokládke kábla dôjde k obnaženiu potrubia ropovodu, stavebno-montážne 
práce na križovaní je potrebné časové organizovať tak, aby Transpetrol, a.s. Prevádzka 
Šahy mohol zabezpečiť účasť svojho pracovníka pri vykonaní týchto prác. 
7. Počas výkopových prác je dovolené prechádzať cez ropovod ťažkými mechanizmami 
len na predom určenom mieste. Takýto prechod musí byť spevnený cestnými betónovými 
panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden 
panel musí prekrývať os nášho potrubia. Prechod je nutné dať nami odsúhlasiť. 
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8. Počas výkopu ryhy pre uloženie káblových vedení treba venovať zvýšenú pozornosť 
naším katódovým zariadeniam, prepoj o vacím objektom, meracím vývodom, orientačným 
bodom, anódovým uzemneniam a rôznym kábelovým prívodom. 
9. Pred zahájením zemných prác (tak isto ako v prípade potrubných liniek) pracovníci 
odd. IS1T vytýčia optický kábel. Na zemné práce v blízkosti optického kábla sa vzťahujú tie 
isté podmienky ako na potrubné linky, vykonávať len ručne! Kábel v mieste križovania je 
nutné uložiť do chráničky do vzdialenosti lm od miesta križovania na obidve strany nášho 
optického kábla. Lôžko optického kábla pred zahádzaním zapieskovať, zhutniť a osadiť 
výstražnou fóliou. Vykonávateľ zemných prác nesie zodpovednosť i za čiastočné 
mechanické poškodenie optického kábla. 
10. Žiadame o geodetické zameranie polohy križovania kábla s ropovodným potrubím a 
optokáblom v systéme S-JTSK a dodanie zameraných údajov v elektronickej forme vo 
formáte MicroStation DGN firmy Bentley v. 7.0. Každý iný formát je neprípustný. 
11. Požadujeme od Vás porealizačný výkres križovania - priečny rez. 
12. Križovanie musí byť fyzicky protokolárne odovzdané prevádzkovateľovi Transpetrol, 
a.s. Tento odovzdávací protokol musí byť súčasťou dokladov ku kolaudačnému konaniu. 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred, 
ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica: 

- zo záujmových dôvodov OS SR na železničnej trati č. 122 Nové Zámky - Horná Stubňa 
požadujem pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) daného úseku 
minimálne v jednej železničnej koľaji alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím 
obchádzkových železničných tratí alebo technických obmedzení, 
- zo záujmových dôvodov OS SR na železničnej trati č. 122 Nové Zámky - Horná Štubňa 
požadujem pri realizácii stavby umožniť nepretržitú prístupnosť a nepoškodiť podzemné a 
nadzemné zariadenia na: 

- vojenskej železničnej vlečke Vojenského útvaru 1042 Cereňany, ktorá odbočuje zo 
ŽST Bystričany z koľaje č. 5 výhybkou č. 3 v žkm 11,700 a je ukončená zarážadlom vo 
vnútri areálu Vojenského útvaru 1042 Cereňany, 

- vojenskej železničnej vlečke Vojenského útvaru 1056 Zemianske Kostoľany, ktorá 
odbočuje zo ŽST Zemianske Kostoľany z koľaje č. 2 výhybkou č. 6 (VI ) v žkm 14,912, z 
koľaje č. 4 výhybkou č. 7 (V7) v žkm 16,656 a je ukončená zarážadlom vo vnútri areálu 
Vojenského útvaru 1056 Zemianske Kostoľany, 

- vojenskej železničnej vlečke Vojenského útvaru 5728 Nováky, ktorá nadväzuje na 
výťažnú koľaj č. 2 v ŽST Nováky v žkm 20,075 a je ukončená zarážadlom odvratnej 
koľaje v žkm 0,103 a zarážadlom koľají vo vnútri areálu VÚ 5728 Nováky, 

- vojenskej železničnej vlečke Vojenského útvaru 5728 Sklené, ktorá odbočuje zo ŽST 
Sklené pri Handlovej z koľaje č. 1 výhybkou č. Al v žkm 5,968 a je ukončená zarážadlom 
vo vnútri areálu Vojenského útvaru 5728 Sklené, 

- spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v 
úsekoch záberu stavby, 
- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení pri 
realizácii danej stavby oznámiť: na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960 322569, e-mail: dicvd@mil.sk. 
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom 
stavby postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. 
b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení. 

mailto:dicvd@mil.sk
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- Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 71 Bratislava: 
V mieste trasovania káblovej trasy do RD Prievidza (vlastník zapísaný na LV 10 454 k.ú. 
Prievidza) vedenej pri budove haly MO-POL, kde došlo predĺženiu tejto haly 12m 
(stavebné povolenie č. 20421/2015/C342-SŽDD/52601 zo dňa 12.8.2015, vydané MDVRR 
SR) je nutné viesť navrhovanú káblovú trasu mimo tento objekt (viď príloha). Pokiaľ 
dôjde k realizácii časti stavby, požadujeme v dotknutom území ZS SK, pred začatím 
stavebných prác, vytýčiť jestvujúce siete a počas realizácie stavby prizvať zástupcu ZSSK 
pre dojednanie podmienok stavby v dotknutom a prevádzky pracoviska ZSSK. 

- Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Ulica G. Svéniho 3 H, Prievidza: 
- v záujmovom území v k.ú. Prievidza (vid priložená situácia) sa nachádza náš primárny 
rozvod tepla 
- na viacerých miestach dochádza ku križovaniu a súbehu s primárnym rozvodom tepla, v 
zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004, § 36 žiadame dodržať ochranné pásmo a 
priestorovú normu STN 736005 
- pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie rozvodov: 
Ing. Miroslav Frolo - 0903 565 706. alebo Ing. Dušan Radovič - 0903 597 719. 

- FIN.M.O.S., a.s.. Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava: 
- Všetky rozvody musia byť dostatočne vzdialené od vedení VO-musia byť dodržané STN 
332000-5-52, STN 736110 a najmä STN 736005-Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia. V blízkosti rozvodov VO žiadame vykonať presné vytýčenie sietí a rozvodov 
odbornou spoločnosťou na náklady investora. 
- Všetky výkopové práce v blízkosti rozvodov sústavy VO žiadame konzultovať pred 
začatím so zodpovedným pracovníkom MsBP Handlová zastupujúceho FIN.M.O.S., a.s. 
Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady investora v jeho 
mene a na jeho zodpovednosť. 

- Mestský podnik služieb Šurany, Za múrom č. 1,942 01 Šurany: 
Pri vytyčovaní inžinierskych sietí žiadame prizvať nášho pracovníka. 

- Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Nemocničná ul. č. 979/1, 958 30 
Partizánske: 
Vyjadrujeme súhlasné stanovisko za predpokladu, že nedôjde k porušeniu kábla, ktorý 
prechádza pri železničnom priecestí na ul. Kukučínova, preto žiadame v záujmovej lokalite 
o ručný výkop. 

- Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza: 
1. Pred realizáciou stavby / zemných prác / požadujeme presné vytýčenie nami 
spravovaných sietí. Na základe Vašej objednávky ich vytýči náš pracovník Roman Hianik 
0915 496 623 alebo Ladislav Mikulič 0915 843 208. 
2. Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo, t. j . minimálne 
vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005. 
3. Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný 
realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky. 
4. Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom 
prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu 
vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka. 
5. V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly / bod č.4/, má 
realizátor stavby povinnosť na naše požiadanie opätovne odkryť predmetné časti týchto 
sietí. 
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6. V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z 
titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za 
účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou. 
7. Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území 
kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou. 
8. Po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti 
porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inž, siete v digitálnej podobe / formát 
*.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta. 

- Slovensky vodohospodársky podnik, š.p.. Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. 
Krásku 3/834, 921 80 Piešťany: 
- Ochranné pásmo pre drobné vodné toky je min. 4,0 m od brehových čiar a pri 
významných vodných tokov je to min. 6,0 m od brehových čiar vodných tokov. 
- S navrhovaním križovania vodných tokov riadeným pretláčaním súhlasíme. Trasu 
optickej siete umiestniť v celej šírke koryta vodného toku a jeho ochranného pásma do 
chráničky, pričom hĺbka krytia chráničky na svahoch a pod dnom vodného toku musí byť 
min. 1,2 m. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť za ochranné pásmo vodného toku. 

- Pri súbehu navrhovanej trasy s vodnými tokmi požadujeme vedenie uložiť za 
ochranné pásmo vodného toku. 
- Pri križovaní na mostných objektoch požadujeme chráničku umiestniť nad spodnú hranu 
mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku. 
- Všetky križovania vodných tokov budú viditeľne vyznačené v teréne signalizačnými 

výtyčkami. 
- Začatie prác na ucelených častiach navrhovanej stavby oznámiť našej organizácii, 
konkrétne na príslušnú Správu povodia horného Váhu v Ružomberku, Správu povodia 
hornej Nitry v Topoľčanoch a na Správu povodia dolnej Nitry v Nitre. 
- Akékoľvek zásahy do koryta vodných tokov a pobrežných pozemkov je potrebné 
neodkladne uviesť do pôvodného stavu. 
- Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané. 
- Na využitie pozemkov vo vlastníctve SVP, š.p. je potrebné majetkoprávne vysporiadanie 
na odbore správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, tel. 033/7764405) do kolaudácie 
stavby. 
- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. 
ochranného pásma, si investor (Železnice Slovenskej republiky) vedenie preloží na vlastné 
náklady. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu 
ako í vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona. 
- Ku kolaudácii prizvať zástupcov našej organizácie, odovzdať projekt skutočného 
vyhotovenia aj v digitálnej forme. 

- HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava: 
- križovanie trasy zemného káblového vedenia so závlahovým potrubím a odvodňovacími 
kanálmi a súbeh trasy zemného káblového vedenia so závlahovým potrubím a 
odvodňovacími kanálmi navrhnúť a vykonať v zmysle predloženej dokumentácie a v 
súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s 
komunikáciami a vedeniami" z r. 1983, 
- k začatiu prác v mieste križovania so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi 
prizvať na základe objednávky zástupcov Hydromeliorácie, š.p., 
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím a s krytým odvodňovacím kanálom 
vykonať ručne, 
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- pri súbehu káblového vedenia so závlahovým potrubím dodržať min. 1 m ochranné 
pásmo, 
- kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi uložiť do 
chráničky, 
- miesto križovania s odvodňovacími kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami, 
- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanálov, 
- prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne 
(zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania, 
- V prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, 
ku ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu 
na náklady investora. 
- Projektovú dokumentáciu, vrátane zákresu našich zariadení do situácie, výkresov 
pozdĺžneho profilu zemného káblového vedenia so zákresom závlahového potrubia 
a odvodňovacích kanálov a detailov križovania zemného káblového vedenia so 
závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie. 
- Žiadame predložiť resp. zaslať porealizačné zameranie (Ing. Lenárt, PhD.) 

- SPP - Distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk), 
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500) najneskôr 7 
dni pred zahájením plánovaných prác, 
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok 
opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 a 4 m 
na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie prevádzkovateľa, 

http://www.spp-distribucia.sk
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- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 
000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
- stavebník je povinný pri realizácií 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 702 01, 702 02, 702 10, 906 01, 
- 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 vzdialeností v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
nieje možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. 

- ORANGE SLOVENSKO a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.. Letná 796/9, 921 01 
Piešťany: 

Pri predmetnej stavbe dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 
Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 
trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení 
sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené 
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky 
budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ 
Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so 
spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie 
stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že: 
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 
TKZ iných prevádzkovateľov 
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 
toho vyjadrenia. 
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Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 
objednateľ farbou, alebo kolíkmi / 

preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od 
skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 
hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 
• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrannom pásme 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a 
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 
0907 721 378 
• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 
že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy. 

- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza: 
Každý záber poľnohospodárskej pôdy je potrebné riešiť v zmysle § 17 resp. § 18 

zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení 
neskorších predpisov, s predložením potrebných dokladov. 

- Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova 69, 949 01 Nitra: 
Pred začiatkom stavebných prác (keď je známy termín prác) je treba požiadať tunajší 

úrad o použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do jedného roka 
podľa § 18 zákona. 

- Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prievidza, G. Švéniho 7, 971 53 
Prievidza: 

- Pri návrhu križovania uvedených vodných tokov projektovaným podzemným káblom je 
nutné dodržať ustanovenia STN 736822 „ Križovanie a súbeh vedení a komunikácií s 
vodnými tokmi". - Podzemný kábel, ktorého výstavba je uvedená v PD musí byť 
zrealizovaná tak aby neboli zhoršené odtokové pomery vodných tokov, aby nebola 
znečistená, či inak ohrozená kvalita vody v predmetných vodných tokoch narušené či 
poškodené brehy tokov a zmenené priečne profily korýt tokov, ktoré podzemný kábel 
križuje. 

Zakazujeme zriaďovať na stavenisku a v inundačnom území vodných tokov sklady 
ropných látok, pohonných hmôt a olejov a iných nebezpečných látok, ako aj vykonávať 
opravy a údržbu strojov a mechanizmov používaných počas výstavby. 
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Narušenie jestvujúcej úpravy na dotknutých vodných tokoch, či okolitého terénu 
pobrežných pozemkov výstavbou minimalizovať a ak sa tak stane následne uviesť do 
pôvodného stavu. Zásah do brehových porastov minimalizovať a povolenie na ich výrub 
riešiť s kompetentnými orgánmi štátnej správy. 
- V zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je vlastník 
stavby vo vodnom toku a v inundačnom území na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu 
a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred 
škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo 
vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku. 
- Križovanie podzemného kábla s uvedenými vodnými tokmi musí byť navrhnuté ako aj 
zrealizované tak aby správca údržbu či zásah do vodných tokov nemusel vykonávať v 
sťažených podmienkach bez použitia mechanizmov a stavebných strojov a aby bol 
umožnený prejazd a pohyb stavebných strojov v ochrannom pásme vodných tokov. 
- Iný zásah do vodných tokov v jednotlivých katastrálnych územiach uvedených 
v stanovisku ako je umiestnenie a výstavba podzemného metalického kábla v zmysle 
predloženej PD križujúceho uvedené vodné toky je možný len na základe stanoviska 
správcu vodných tokov Lesov SR š. p. OZ Prievidza a zo súhlasom orgánu štátnej vodnej 
správy. 
- Pri zásadných zmenách stavby ovplyvňujúcich režim vodného toku je tieto nutné 
oznámiť a dať na posúdenie správcovi vodného toku. ' 
- Ako správca uvedených vodných tokov dotknutých výstavbou podzemného kábla si 
vyhradzujeme právo kontroly staveniska počas výstavby a požadujeme prizvať nás ku 
kolaudácií zrealizovanej stavby. 
- Uvedené podmienky žiadame zapracovať do územného rozhodnutia, či stavebného 
povolenia na predmetnú stavbu podzemného kábla. 
- Ako správca uvedených vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené aktivitou 
vody, splavením ľadu ako aj škody spôsobené pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 
ods. 5 zákona o vodách. 

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava: 
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov si investor požiada o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v 
ochrannom pásme rýchlostnej cesty R3 cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR") pred vydaním rozhodnutia 
umiestnený stavby, 
- Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu rýchlostnej cesty R3 a jej súčastí. Ak 
vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť je investor povinný bezodkladne oznámiť 
Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen a zároveň vzniknuté škody odstrániť 
na vlastné náklady, 
- Práce na ukladaní káblu na moste nad R3 požadujeme vykonávať a zabezpečiť proti 
padaniu kamenia a iných predmetov na vozovku rýchlostnej cesty, aby nedošlo k 
ohrozeniu cestnej premávky, 
- V prípade osvetlenia pri realizačných prácach v blízkosti rýchlostnej cesty R3 žiadame 
navrhnúť resp. realizovať tak, aby nespôsobovalo oslnenie účastníkov cestnej premávky na 
R3. 
- Výkopové práce v častiach križovania vedenia kábla s R3 požadujeme vykonávať 
ručným výkopom. 
- Zabezpečenie realizácie prác na takom stupni bezpečnosti, aby ste neohrozili účastníkov 
cestnej premávky na rýchlostnej ceste R3. 
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- Všetci pracovníci, ktorí budú pracovať v okolí rýchlostnej cesty R3 budú dodržiavať 
ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci. 
- Zabezpečíte, aby počas realizácie prác nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť 
premávky na rýchlostnej ceste R3 a bol dodržiavaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu 
peších na rýchlostnej ceste R3. 
- Začiatok a ukončenie prác žiadateľ oznámi NDS, Stredisku správy a údržby 
rýchlostných ciest 3 Zvolen, riaditeľovi p. Ing. Jánovi Hudecovi na tel. č.: 0903 801 204 a 
bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚR 3 Zvolen. 
- V prípade doplnenia, alebo zmeny realizácie hore uvedenej akcie a prác s ňou 
súvisiacich zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme tieto vopred 
predložiť NDS na posúdenie s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené 
požiadavky. 

- Via Chem Slovania, a.s., Revoluční 1330/86, 400 01 Ústí nad Labem: 
Spoločnosť Via Chem Slovakia, a.s. uvádza, že nemá námietky k stavebnému zámeru 
náhrady nadzemných vedení káblom za podmienky uzatvorenia Zmluvy oprave 
prístupu na nehnuteľnosti spoločnosti Via Chem Slovakia, a.s., v ktorej budú určené 
podmienky a povinnosti stavebníka - Železnice slovenskej republiky pri realizácii 
stavebného zámeru, nakoľko požadujeme zabezpečenie ochrany nepoškodenia 
inžinierskych sietí spolu s určením časového ohraničenia realizácie stavebného zámeru. 

- Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza: 
1. Akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, so sídlom ul. Matice slovenskej 
10, 971 01 Prievidza, IČO: 36 005 622, (ďalej len HBP, a.s.) je banskou organizáciou, 
ktorá vykonáva ťažbu hnedého uhlia v súlade s banskou a ostatnou legislatívou platnou 
SR. 
2. Zásoby hnedého uhlia ako vyhradeného nerastu sú chránené prostredníctvom inštitútu 
chráneného ložiskového územia (ChLÚ), ktoré v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v platnom znení zahŕňa územie, na ktorom 
by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, mohli znemožniť 
alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska. 
Ochrana výhradného ložiska proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania sa 
zabezpečuje určením chráneného ložiskového územia. V záujme ochrany nerastného 
bohatstva sa nesmú v chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré 
nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaľ sa na to nedal súhlas podľa tohto 
zákona. 
3. HBP, a.s. má miestne príslušným Obvodným banským úradom v Prievidzi určený 
dobývací priestor (DP) na dobývanie výhradného ložiska hnedého uhlia. Dobývací priestor 
v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v platnom znení 
vychádza z určeného chráneného ložiskového územia a je určený tak, aby ložisko mohlo 
byť racionálne vydobyté. 
4. Podľa § 17 ods. 5 Banského zákona je CHLÚ rozhodnutím ochránenom území podľa 
§ 32 písm. c/ Stavebného zákona. Podľa § 27 ods. 6 Banského zákona je rozhodnutie o 
určení a zmene DP rozhodnutím o využití územia podľa § 32 písm. hl Stavebného zákona 
v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu. Týmto, ako aj ďalšími rozhodnutiami štát určil 
prioritu využitia tohto územia, ktorou je ťažba uhlia. Priorita štátu v zmysle banských 
predpisov platí nepretržite do súčasnosti a je vyjadrená vyššie uvedenými rozhodnutiami. 
5. HBP, a.s. ako ťažobná organizácia vykonáva exploatáciu uhoľných zásob výhradného 
ložiska Nováky - DP Nováky I nachádzajúcich sa v severozápadnej časti ložiska (tzv. 
západný koridor), v katastrálnych územiach Nováky, Koš a Opatovce nad Nitrou. 
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Z dôvodu tejto ťažby uhlia v i l . Ťažobnom poli HBP, a.s. nováckeho uhoľného ložiska, 
DP Nováky I. bolo nevyhnutné v predstihu vykonať prekládku vodných tokov, 
inžinierskych a dopravných sietí, ktorými je viazaná časť týchto uhoľných zásob v 
podzemí. Išlo o realizáciu povrchovej stavby pod názvom „Otvárka 11. ťažobného úseku -
povrch". 
6. Medzi týmito prekladanými stavbami bola aj železničná trať v časti Koš - Nováky 
pod názvom stavebného celku SC 01 - Prekládka železničnej trate, ktorý sa nachádza v 
dobývacom priestore Nováky I a v CHLÚ Nováky. Predmetnú stavbu zrealizovala HBP, 
a.s. z titulu uvoľnenia povrchovej infraštruktúrnej stavby (železničná trať) pre účely 
postupujúcej ťažobnej činnosti v dobývacom priestore. V rámci tejto prekládky železničnej 
trate bol v stavebnom celku SC01. PS 101 -Úprava priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia v SŽKM 24,004 vybudovaná aj prekládka oznamovacích káblov z povrchu do 
podzemia - PC02. PS 102 Prekládka oznamovacích káblov. 
7. HBP, a.s. ako ťažobná organizácia pripravuje plánovanú exploatáciu uhoľných zásob 
výhradného ložiska Nováky - DP Nováky I , v katastrálnych územiach Nováky, Koš a 
Opatovce nad Nitrou. Z dôvodu navrhovanej ťažby uhlia v 12. Ťažobnom poli HBP, a.s. 
nováckeho uhoľného ložiska, DP Nováky I bude nevyhnutné v predstihu vykonať o.i. aj 
prekládku železničnej trate Koš - Nováky, ktorými je viazaná časť týchto uhoľných zásob 
v podzemí. Pôjde o realizáciu povrchovej stavby pod názvom „Exploatácia uhlia v 12. 
ťažobnom poli DP Nováky I . V súčasnosti prebieha proces posudzovania a hodnotenia 
vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

Na tejto časti prekladaného úseku železničnej trate Koš - Nováky, preto 
nesúhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a ani samotnou 
realizáciou posudzovanej stavby. 

Vo vzťahu k úseku železničnej trate Prievidza - Nováky, ktorý nebol v k.ú. Koš a 
Nováky prekladaný (t.j. pôvodná neprekladaná časť železničnej trate), nemáme z 
titulu vykonávanej a ani plánovanej banskej činnosti HBP, a.s. výhrady s vydaním 
príslušných povolení a realizáciou predmetnej stavby. 

Zakreslenie všetkých prekladaných infraštruktúrnych stavieb v dotknutom území 
dobývacieho priestoru Nováky I v k.ú. Nováky, Opatovce nad Nitrou a Koš Vám vieme 
poskytnúť v digitálnom tvare za úhradu nákladov. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému požadujeme realizovať navrhovanú stavbu náhrady 
nadzemných vedení káblom v lokalite prekladaného úseku železničnej trate (Koš -Nováky) 
v rámci realizácie pripravovanej stavby „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP 
Nováky /", a to v súčinnosti s našou spoločnosťou. 
Obvodný bansky úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza: 

OBÚ v Prievidzi upozorňuje žiadateľa, že navrhovaná stavba „ Náhrada nadzemných 
vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3; Šurany - Prievidza - Horná Štubňa", v 
úseku Koš - Nováky, kopíruje úsek, kde HBP, a.s. vykonala prekládku železničnej trate 
(stavebný celok SC 01 - Prekládka železničnej trate), ktorej súčasťou bola aj prekládka 
povrchových oznamovacích káblov pod povrch. V dlhodobých plánoch HBP, a.s. je 
zvažované s exploatáciou výhradného ložiska hnedého uhlia v 12, ťažobnom poli, čo je 
podmienené prekládkou železničnej trate Koš - Nováky (povrchová stavba „Exploatácia 
uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky L"). V súčasnosti je uvedený zámer „Exploatácia 
uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I . " predmetom posudzovania a hodnotenia vplyvov 
na životné prostredie, podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
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Na základe vyššie uvedeného OBÚ v Prievidzi nemá námietky k realizácii stavby „ 
Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany — 
Prievidza - Horná Štubňa", za dodržania nasledovných podmienok: 
1. Stavba „ Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: 
Šurany - Prievidza - Horná Štubňa", nebude realizovaná na preloženej časti železničnej 
trate v úseku Koš - Nováky, v katastrálnych územiach Koš, Opatovce nad Nitrou a 
Nováky. 
2. OBÚ v Prievidzi, ako dotknutý orgán štátnej správy, podľa § 140a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
platnom znení, v úseku, kde bola vykonaná prekládka železničnej trate Nováky - Koš, v 
rámci povrchovej stavby „Otvárka 11. ťažobného úseku - povrch", nesúhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia, stavebného povolenia a ani s realizáciou stavby náhrada 
nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany — Prievidza -
Horná Štubňa". 
3. Realizáciu stavby „Náhrada nadzemných vedení káblom, projektová dokumentácia pre 
časť 3: Šurany - Prievidza - Horná Štubňa " v úseku, kde je plánovaná povrchová stavba 
..Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I . " žiadateľ prerokuje s HBP. a.s. 

- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: 
Rešpektovať podmienky Slovák Telekom, a.s. a D I G I SLOVAKIA, s.r.o. vo 
vyjadreniach č: 
- 6611805756 
- 6611805758 
- 6611805759 
- 6611805761 
- 6611805763 
- 6611805766 
- 6611805768 
- 6611805771 
- 6611805772 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné 
stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 

Dôjde do styku 
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností 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 S E K , ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z, z, o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
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3. Stavebník alebo nim 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: 
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875; 
Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280 
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289 
Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej častí vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti 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 
povinnosti podľa § 68 zákona č, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti 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 sí obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy S E K spoločností Slovák Telekom a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyiadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
mailto:mikulas.pragay@telekom.sk
mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
mailto:peter.blaho@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyiadrenia
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12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 
nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti 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. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti 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 sí obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
15. Vytýčenie polohy S E K spoločností Slovák Telekom a.s, a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyiadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
16. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 
17. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 
nieje oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
18. 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. 
19. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
v r v 

Žiadame zachovať živé vedenia, ktoré sú na podperných stĺpoch ZSR, zachovať 
funkčnosť vedení ST, a.s. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia. 

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 
účastníkov územného konania. 

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických 
komunikačných sietí. 

O d ô v o d n e n i e : 
Navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ZSR" (ďalej 

len ŽSR), IČO 31 364 501, Klemensova 8, 813 61 Bratislava zast. spoločnosťou PRODEX 
spol. s r.o., IČO 17 314 569, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava podal dňa 24.01.2018, 
zaevidovaný návrh v podateľni MsÚ 29.01.2018, na tunajšom úrade návrh na vydanie 

https://www.telekom.sk/vyiadrenia
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rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom projektovej dokumentácie „ Náhrada 
nadzemného vedenia káblom projektová dokumentácia pre časť 3: Šurany - Prievidza -
Horná Stubňa v kat. území: 
Okres Nové Zámky 

v v 

Obec Šurany: k. ú. Šurany, k. ú. Kostolný Sek; 
Obec Lipová: k. ú. Mlynský Sek, k. ú. Ondrochov; 
Obec Komjatice: k. ú. Komjatice; 
Obec Veľký Kýr: k. ú. Malý Kýr, k. ú. Veľký Kýr; 
Okres Nitra: 
Obec Branč: k.ú. Branč, k. ú. Veľká Ves; 
Obec Ivanka pri Nitre: k. ú. Ivanka pri Nitre; 
Obec Nitra: k. ú. Dolné Krškany, k. ú. Horné Krškany, k. ú. Nitra, k. ú. Mlynárce; 
Obec Lužianky: k. ú. Lužianky; 
Obec Zbehy: k. ú. Zbehjy; 
Obec Cakajovce: k. ú. Cakajovce; 
Obec Jelšovce: k. ú. Jelšovce; 
Obce Ľudovítova: k. ú. Ľudovítova; 
Obec Výčapy - Opatovce: k. ú. Výčapy - Opatovce; 
Okres Topoľčany: 
Obec Koniarovce: k. ú. Koniarovce; 
Obec Hrušovany: k. ú. Hrušovany; 
Obec Preseľany: k. ú. Preseľany; 
Obec Belince: k. ú. Belince; 
Obec Kamanová: k. ú. Kamanová; 
Obec Ludanice: k. ú. Mýtna Nová Ves; Ludanice 
Obec Dvorany nad Nitrou: k. ú. Dvorany nad Nitrou; 
Obec Chrabrany: k. ú. Chrabrany; 
Obec Nemčice: k. ú. Nemčice; 
Obec Topoľčany: k. ú. Topoľčany, 
Obec Krušovce: k. ú. Krušovce, Dolné Chlebany; 
Obec Horné Chlebany: k. ú. Horné Chlebany; 
Okres Partizánske: 
Obec Bošany: k. ú. Veľké Bošany, k. ú. Malé Bošany; 
Obec Chynorany: k. ú. Chynorany; 

v v 

Obec Zabokreky nad Nitrou: k. ú. Zabokreky nad Nitrou; 
Obec Partizánske: k. ú. Malé Bielice, k. ú. Veľké Bielice, k. ú. Partizánske; 
Obec Malé Uherce: k. ú. Malé Uherce; 
Obec Veľké Uherce: k. ú. Veľké Uherce; 
Obec Pažiť: k. ú. Pažiť; 
Okres Prievidza: 
Obec Oslany: k. ú. Oslany; 
Obec Cereňany: k. ú. Cereňany; 
Obec Bystričany: k. ú. Chalmová, k. ú. Bystričany, k. ú. Vieska; 
Obec Zemianske Kostoľany: k. ú. Zemianske Kostoľany; 
Obec Nováky: k. ú. Nováky; 
Obec Koš: k. ú. Koš; 
Obec Opatovce nad Nitrou: k. ú. Opatovce nad Nitrou; 
Okres Prievidza: k. ú. Prievidza; 
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v v 

Obec Veľká Causa: k. ú. Veľká Causa; 
Obec Lipník: k. ú. Lipník; 
Obec Chrenovec — Brusno: k. ú. Chrenovec, k. ú. Brusno; 
Obec Jalovec: k. ú. Jalovec; 
Obec Ráztočno: k. ú. Ráztočno; 
Obec Handlová: k. ú. Handlová; 
Okres Turčianske Teplice: 
Obec Sklené: k. ú. Sklené; 
Obec Horná Stubňa: k. ú. Horná Stubňa; 
Obec Turčianske Teplice: k. ú. Dolná Stubňa. 

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný 
zákon), v súlade s ust. § 36 stavebného zákona oznámilo dňa 17.04.2018 začatie územného 
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom. Súčasne nariadilo k prerokovaniu 
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.06.2018 so stretnutím 
na Mestskom úrade v Nitre (región Nitra a okolie) a na deň 08.06.2018 so stretnutím na 
Mestskom úrade v Prievidzi (región Prievidza a okolie). 

Stanoviská dotknutých orgánov a správcov jestvujúcich sietí technického vybavenia 
územia k návrhu na umiestnenie stavby nie sú záporné ani protichodné. Na podklade vyššie 
uvedených skutočností stavebný úrad dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad 
mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov 
účastníkov konania. 

Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány, 
správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania: Mesto Šurany, Obec Lipová, Obec 
Komjatice, Obec Veľký Kýr, Obec Branč, Obec Ivanka pri Nitre, Mesto Nitra, Obec 
Lužianky, Obec Zbehy, Obec Cakajovce, Obec Jelšovce, Obec Ľudovítova, Obec Výčapy -
Opatovce, Obec Koniarovce, Obec Hrušovany, Obec Preseľany, Obec Belince, Obec 
Kamanová, Obec Ludanice, Obec Dvorany nad Nitrou, Obec Chrabrany, Obec Nemčice, 
Mesto Topoľčany, Obec Krušovce, Obec Horné Chlebany, Obec Bošany, Obec Chynorany, 
Obec Zabokreky nad Nitrou, Mesto Partizánske, Obec Malé Uherce, Obec Veľké Uherce, 
Obec Pažiť, Obec Oslany, Obec Cereňany, Obec Bystričany, Obec Zemianske Kostoľany, 
Mesto Nováky, Obec Koš, Obec Opatovce nad Nitrou, Mesto Prievidza, Obec Veľká Čausa, 
Obec Lipník, Obec Chrenovec - Brusno, Obec Jalovec, Obec Ráztočno, Mesto Handlová, 
Obec Sklené, Obec Horná Štubňa, Mesto Turčianske Teplice, Krajský pamiatkový úrad 
Nitra, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Krajské 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, v Trenčíne, Okresný úrad (ďalej „ 
OÚ") Trenčín, Odbor opravných prostriedkov, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce, 
OÚ Nové Zámky, odbor krízového riadenia, OÚ Nitra, odbor krízového riadenia, OÚ 
Topoľčany, odbor krízového riadenia, OÚ Partizánske, odbor krízového riadenia, OÚ 
Prievidza, odbor krízového riadenia, OÚ Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia, OÚ 
Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej OSŽP), OÚ Nitra, OSŽP, OÚ 
Topoľčany, OSŽP, OÚ Partizánske, OSŽP, OÚ Prievidza, OSŽP, OÚ Turčianske Teplice, 
OSŽP, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Bratislava, národná diaľničná spoločnosť, 
Bratislava, GRANVIA, a.s., Bratislava, OÚ Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, 
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Nitra, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, 
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a.s., Nitra, stredisko 5 Topoľčany, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Nitra, 
Stredisko správy a údržby, Nové zámky, OÚ Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín, Správa ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Trenčín, OÚ Martin, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
Žilinský samosprávny kraj, odbor cestnej dopravy a územného plánovania, Žilina, Správa 
ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martin, OÚ Martin, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Martin, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., 
Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a.s., 
Žilina, Slovák Telekom, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, 
Odštepný závod Nitra, Odštepný závod Topoľčany, Odštepný závod Nové Zámky, 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, Turčianska 
vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, Energotel, a.s., Bratislava, SITEL, s.r.o., Košice, 
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, SWAN, a.s., Bratislava, BENESTRA, s.r.o., Bratislava, 
Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske, Národná agentúra pre sieťové a elektronické 
služby, Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, KVARTET, a.s., 
Partizánske, eustream, a.s., Bratislava, TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Ministerstvo vnútra 
SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, 
Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica, Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Správa majetku Zvolen, Železničná spoločnosť Slovensko, 
a.s., Úsek služieb, Bratislava, KMET Handlová, a.s., Handlová, Prievidzské tepelné 
hospodárstvo, a.s., Prievidza, FIN.M.O.S., a.s., Bratislava, Mestský podnik služieb Šurany, 
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o., Partizánske, Technické služby mesta 
Prievidza, s.r.o., Prievidza, ELcomp, s.r.o., Nitra, ORANGE SLOVENSKO, a.s., 
MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany, HYDROMELIORAÁCIE, š.p., Bratislava, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Piešťany, Obvodný banský úrad 
v Bratislave, Obvodný banský úrad v Prievidzi, SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava, OÚ 
Prievidza, pozemkový a lesný odbor, OÚ Nitra, pozemkový a lesný odbor, Lesy SR, š.p., 
Odštepný závod Prievidza, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza, Via Chem 
Slovakia, a.s., Ústí nad Labem, Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Bratislava. 
Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných opatrení 
v území a ich dôsledkov a preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou 
príslušných miest a obcí. 

Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, predpisom, 
ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody 
a krajiny, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
lesného pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom 
a pod. 
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Navrhovateľ predložil doklad o uhradení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 600 €. 

Stavebný úrad potvrdí právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. 
Odvolanie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 anasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa 
doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 
911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský 
úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení 
Správneho súdneho poriadku. 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

zastúpená zamestnancom 
Ing. Štefanom Bačom 

na základe poverenia č. 1.2-2874-2015/88548 

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad: 
- situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností so zakreslením umiestnenia stavby 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. Účastníkom (viď úvod rozhodnutia) 
2. a/a 
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Úradný záznam 

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta/obce dňa: 

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta/obce dňa: 

Oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým: 
(Elektronická tabuľa, rozhlas, lokálne TV a iné miestne médiá . 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 


