
OBEC  KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

 
 

Č. j.:  337/1075-02/2020-TS1-20  V Košeci dňa 12. 08. 2020 

Vybavuje: Zdena Hozdeková    
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

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

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

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal 

podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 03. 07. 2020 podal 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina 

ktorého zastupuje    PETROSTAV SK, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 
 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e    u s k u t o č n i ť 

stavbu 

"10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV" 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku  parc. č. KN 28 registra "E" (KNC 1752/1) v katastrálnom území  Košeca – 

ako líniová stavba, 

na umiestnenie ktorej bolo Obcou Košeca vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 29.05.2020 pod číslom 

262/598-02/2020-TS1-20.   

 

Stavba obsahuje: 

- predĺženie NNK 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1.Stavba bude realizovaná v kat. území obce Košeca, miestna časť Nozdrovice,  v zastavanej časti obce. 

Navrhované riešenie predpokladá rozšírenie existujúcej NN siete z dôvodu napojenia nových odberateľov. 

Terén územia, kde sa stavba zrealizuje je  rovinatý, nenachádza sa v chránenej krajinnej oblasti ani v ochrannom 

pásme pitnej vody. Trasa navrhovaného NN vedenia je navrhnutá s ohľadom na miestne pomery a usporiadanie 

parciel. Navrhnutá je pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie v zelenom páse a končí umiestnením podperného 

bodu pri pozemku parc.č. KN 1702/2.   

V trase navrhovanej stavby sa nenachádzajú porasty drevín a krovín, pri realizáciii nedôjde k záberu 

poľnohospodárskej pôdy ani lesného pôdneho fondu. Prístup na stavbu je zabezpečený po miestnych 

komunikáciach.ch plochách a trávnatých porastoch.    

Stavba  nie je členená na objekty a prevádzkové súbory. 

 

2.Účelom stavby rozšírenie NN siete je požiadavka na odber elektrickej energie pre nových odberateľov v danej 

lokalite.    

Technické riešenie: 

SO 01 – NN vedenie závesný káblom  - 102 m. 

Navrhované riešenie rozšírenia NN rozvodu sa uskutoční z existujúceho vzdušného vedenia NN  RETILENS 

3x150+95+2x16mm2, novým závesným káblom RETILENS 3x150+95+2x16 mm2.  
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Podľa výkresu č. 2 sa postavianové podperné body č. 1 a č. 2, pri rešpektovaní existujúcich IS a prípojok IS. Na 

podpernom bode č. 2 sa nový RETILENS ukončí a napojí sa na neho nové káblové vedenie (N)AYY-J 

3x240+120 mm2, ktoré sa po prechode do zeme ukončí v novej skrini A-PRIS 6.1 DINO VV 1/5 P2 IP2X. 

Aby sa  na existujúci podperný bod Db-A dala umiestniť nová skeiňa VRIS 1 je potrebné zdemontovať 

existujúce skrinky 4xSPP1.1 (3x100A) aj s prívodmi a nahradiť ich skrinkami 2xSPP2.1 (6x100A) a 

namontovať nové prívody 2x(N)AYY-J 4x25 mm2. Káblové vývody ostávajú pôvodné.  VRIS 1 sa uzemní na 

existujúce uzemnenie a nová skriňa A-PRIS 6.1 sa uzemní uzemňovacím pásikom FeZn 30x4mm a zemnou 

doskou (ZD), uloženými v káblovej ryhe. Na podpernom bode č. 2 je potrebné namontovať na Retilens nové 

zvodiče prepätia BOP-R 0,44/10, ktoré sa pripoja na nové uzemnenie.  

Nový NN kábel bude uložený v novej chráničke HDPE OD 110. PO zásype cca 30 cm zeminou sa pokryje 

výstražnou fóliou a následne sa káblová ryha zasype vykopanou zeminou. 

 
3. Trasa rozšírenia NN siete bude realizovaná na pozemku parc.č. KNE 28 – miestna komunikácia (v zelenom 

páse)  ako líniová stavba v kat. území Košeca, miestna časť Nozdrovice,  tak ako je to zakreslené v situácii 

osadenia v M=1:1000, ktorá tvorí nedeliteľnú časť tohoto rozhodnutia. 

 

Celková dĺžka trasy rozšírenia NNK:   - 102 m 
Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
 
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce   a technických 

zariadení dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
 

5.Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až § 53 cit.stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ustanovenia  vyhl.č. 532/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie  a príslušné STN (viď technická správa)  ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej 

správy, zainteresovaných orgánov a organizácií a správcov inž. sietí, ktoré chránia celospoločenské záujmy 

podľa osobitných predpisov, najmä: 

a) UPC Broadband Slovakia: 

Vec: Žiadosť o odsúhlasenie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie: 

Stavba: :"10804-Košeca-Nozdrovice-Predíženie NNK pre IBV.W 

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči 

vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok. 

Toto vyjadrenie piati jeden rok. 

Poznamenávame, že v prípade nasej siete sa podľa zákona č. 351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, 

zaradenú do elektronickej komunikačnej siete. 

 

b) O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava: 

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii k stavebnému a územnému povoleniu 

Súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

c) Energotel, a.s. Bratislava, zo dňa 27.1.2020, č. ET/MM20/105: 

V E C :  Vyjadrenie k PD pre územné a stavebné povolenie 

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD a. s. Žilina a Energotel. a. s., 

Bratislava, dávame nasledovné stanovisko : 

Stavba „10804 - Košeca-Nozdrovice - predĺženie NNK pre IBV." nezasahuje podzemné telekomunikačné 

vedenia Stredoslovenská distribúcia a. s„ Žilina a Energoteľ a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 

mesiacov. 

d) Slovak Telekom, a.s. Bratislava: 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové územie. 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky 
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 
rešpektovať nasledovné: 
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1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musi 
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 časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společnosti 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z.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. 
10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 
Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vviadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 
podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a 
dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 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. 
15. Prílohy k vyjadreniu: 
*Všeobecné podmienky ochrany SEK  
*Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §_ 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou 
fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 
e) Orange Slovensko, a.s. Bratislava: zo dňa 22.01.2020, č. BA-0247/2020: 

Nedôjde ku strelu PTZ prevádzkovateľa Oranie Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Exislujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDl'E trubky, optické káble a 
spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom sláve a počte IIDPH poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri 
vytýčení (rasy. 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách e. 35 1/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, lesných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 
žlabovaníin. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 
projektom odsúhlaseným správcom PT/. Oranie Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu 

mailto:marcel.garai@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vviadrenia
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rcali/.ovnč v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orangc vykoná na základe 
územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Oraiige Slovensko a.s. nim poverená 
servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PI Z. 
Upozorňujeme, že : 
1. vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko a.s.. sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Oranue Slovensku a el. prípojky ku nim. nie sú predmetom toho 
vyjadrenia 
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky 
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým. že zabezpečíte: 
* pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PT/. priamo na povrchu lerénu, objednať u správcu 
PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednáte!' farbou, alebo kolíkmi. 
f) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, zo dňa 29.01.2020, č. ASMdpS-1-65/2020: 
Vec: „Stavba: 10804 - Košeca - Nozdroviec - Predĺženie NNK pre IBV" 
Agentúra správy majetku. Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka 

Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona Č. 

319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov   

s ú h l a s í   s vyššie uvedenou stavbou podľa predloženej situácie - bez pripomienok. V riešenom území sa 

nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na 

základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych 

stavebných úradov. Projektant (investor) je povinný doničiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, 

organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej 

dokumentácie stavby: je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko. 

g) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 29.01.2020, č. OU-IL-OSZP-2020/000318-002: 

Vec: „.10804 - Košeca- Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV" – vyjadrenie 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej 

správy podľa ustanovení' § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) vodného zákona v 

plamom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je v súlade s § 140b ods. I zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 73 

ods. 18 vodného zákona záväzné stanovisko: 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok: 

1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa 

zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. 

Toto vyjadrenie n i e  je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej 

vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

h) Okresný úrad Trenčín, odbor pre cest. dopravu a PK: 

Vec: „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV" - vyjadrenie k PD pre vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, podľa § 2 ods. 3, §9 ods. 4 zákona č. 

180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a 

miestne príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1%1 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon c. 135/1961 Zb.*'). na základe žiadosti 

spoločnosti PETROSTAV SK s.r.o.. Štefanov nad Oravou 132. 027 44 Tvrdošín. o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii stavby „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV", dáva nasledovné vyjadrenie: 

Projektová dokumentácia stavby rieši vybudovanie NN vedenia káblom (N)AYY-J 3x240+120mm2 a NN 

skrine PR1S 6.1 v katastrálnom území obce Košeca - Nozdrovice. 

Predloženým projektom „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV" nie sú dotknuté naše 

záujmy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., nakoľko navrhovaná trasa NN vedenia je umiestnená mimo ciest II. 

a III. triedy. 

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 

i) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 20.2.2020, č. 551/23/2020-CA: 

Vec: Stavba 10804-Košeca-Nozdrovice-predĺženie NNK siete pre IBV Nozdrovice. 
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Listom zo dňa 22.1.2020 ( elektronicky, e-mail) žiadate o vyjadrenie k zmene pôvodnej PD hore uvedeného 
stavebného objektu k umiestneniu a realizácii stavby ( stavebné povolenie ). 
Pôvodná PD riešila pokládku nového zemou vedeného kábla pre pripojenie nových odberateľov - vyjadrenie 
PVS, a. s. č. j. 6111/23/2018-CA zo dňa 31.8.2018. 
Zmena PD - zemou vedený NM kábel bude nahradený vzdušným vedením s 2-omi novými podpernými bodmi, 
pripojenie novou skriňou VRIS z existujúceho podperného bodu vzdušného vedenia pri pare. č. 1755/1 k. ú. 
Košeca-Nozdrovice. Trasa rozvodu v okraji miestnej komunikácie je zakreslená v priloženej situácii. 

K žiadosti uvádzame: 

1. V mieste realizácie sa nachádzajú verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVS, a. s. 
2.Pred začiatkom stavebných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vodovodných a 
kanalizačných potrubí v správe PVS, a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej 
objednávky doručenej na MS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850 734. 
3.Na základe vytýčenia žiadame dodržať pri realizácii STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS 
a ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 
ods. 2. a 5. pri iných stavbách pevne spojených so zemou - umiestnenie podperných bodov. 
4.Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytýčení IS, Protokol o 
dodržaní STN 73 6 0 05 a vlastný Protokol o dodržaní ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov PVS, a.s. v Ilave, tel. 0907/817 530 a 
majstrom prevádzky kanalizácií PVS, a. s. v Dubnici nad Váhom, tel. 0908/743 752. 
5.Začiatok prác a ich ukončenie žiadame ohlásiť na jednotlivých prevádzkach PVS, a. s. 

j) SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, zo dňa 27.1.2020, č. TD/NS/0637/2018/Ga: 

Vec: Vyjadrenie k žiadostí o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k 

umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"): 

S Ú H L A S Í  s  v y d a n í m  s t a v e b n é h o  p o v o l e n i a  n a  v y š š i e  u v e d e n ú  s t a v b u  za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, 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 
íwww.sop-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 100 m, 
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti 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 pásmo plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu 
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STM 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka, 
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, odkryté plynovody, káble, ostatné 
inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, 
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie 
a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských 
zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D 
na tel.č.: 0850111 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, pripadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č, 300/2005 Z.z. Trestný 
zákon, 

http://www.sop-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007 1, 
STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, 

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

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

k) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 06.02.2020, č. OU-IL-OSZP-2020/000391-002: 
Vec: „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV"' – vyjadrenie 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o odpadoch") vydáva  vyjadrenie  podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch k 

projektovej dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „10804 - Košeca - Nozdrovice - 

Predĺženie NNK pre IBV1', ktorú vypracoval Ing. Vladimir Kročan, december/2019. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva určuje 

nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby: 

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, 

čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v šidle alebo 

mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 

vykonávajú. 

2. Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu 

odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to: 

a) predchádzať vzniku odpadu 

b) zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu 

c) zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu 

d) zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu 

e) zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu. 

3. V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie predmetnej stavby. 

4. Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri realizácií stavby. 

5. Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s 

Vyhláškou MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

6. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. investor povinný odovzdať vzniknuté 

odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, t.j. investor môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, 

ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

7. Zakazuje sa podľa § 13 pism. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na 

mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. 

8. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje 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 bol vykopaný. 

9. Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 

zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou. 

10. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na terénne 

úpravy mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o 

súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

11. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať 

príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o 

odpadoch. 

12. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K vyjadreniu je 

investor povinný predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich 
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zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Cestné prehlásenie investora 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie nebude k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému 

konaniu predmetnej stavby akceptovať. 
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 
ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného 
predpisu. 
l) Okresný úrad Ilava, odbor SŽP, zo dňa 05.02.2020, č. OU-IL-OSZP-2020/000387-002: 
Vec: „ 10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV' - záväzné stanovisko 

Využitie územia pre tento účel nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej 

ochrany prírody a krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva  záväzné stanovisko podľa 

§ 9 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia stavby „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV", ktorú vypracoval Ing. Vladimír 

Kročan, december/2019. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, nemá k 

vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia predmetnej stavby žiadne pripomienky. 

Zároveň Vás Okresný úrad íJava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a 

krajiny upozorňuje na skutočnosť: 

1. že v prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou dotknutých pozemkoch je potrebné 

postupovať v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody. 

2. pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník 

pozemku - zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a 

ničeniu. 

Toto stanovisko nieje rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany 

prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody. 

m) Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia: 

Vec :Stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „10804 - Košeca - Nozdrovice ~ Predĺženie NNK pre 

IBV" 

V zmysle g 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1. písm. g) a § 14 ods. 2 zákona c. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane pbvvateFstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnickvch požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 

ochrany Okresný úrad Ilava vydáva  záväzné stanovisko  pre stavebné povolenie k projektovej dokumentácii 

stavby „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV" z hľadiska civilnej ochrany. 

Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia Okresný úrad Ilava 

dospel k záveru, že pri uvedenom type stavby nie je potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany. 

So stavebným povolením na stavbu „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV“ bez 

pripomienok súhlasí. 

n) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: 

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie na stavbu 10804 - Košeca - 

Nozdrovice - Predĺženie NNK pre IBV 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním stavebného povolenia podľa predloženej 
projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu s nasledovnými 
pripomienkami: 
1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 
2. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. 
(453/2000) 
3. Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v 
ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 
4. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté 
všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 
5. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v 
právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.) 
6. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov 
SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

http://www.ssd.sk/
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7. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu 
v štandarde SSD pre potreby zakreslenia aktualizácie do systému GIS. Realizačnú PD je potrebné zaslať 
na: Bc. Zdenko Čerňan, tel. č. 041/519 2618, e-mail: zdenko.cernan@ssd.sk. PD musí obsahovať všetky 
vyjadrenia správcov inžinierskych sieti vrátane právoplatného povolenia stavby, predrealizačné 
zameranie vo formáte *dgn, situáciu stavby vo formáte *dgn, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých 
stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. V prípade 
odsúhlasenia bude realizačná PD zakreslená v systéme GIS. 
8. V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu 
v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného 
povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn. 
Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., 
§46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp 
použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť v 
požadovanej forme, podľa štandardov projektovej dokumentácie pre SSD.  
o) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zo dňa 30.07.2018, č. KPUTN-2018/15713-2/61333: 
KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 
27.07.2018 k stavbe pre územné a stavebné konanie „10804 - Košeca - Nozdrovice - Predĺženie NNK pre 
IBV" pre investora: Stredoslovenská Distribučná, a. s. v zastúpení: PETROSTAV SK, s. r. o. vydáva podľa § 
30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce  záväzné stanovisko: 
KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Košeca  súhlasí a určuje tieto 

podmienky: 
Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s 

dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatky.eov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné 

vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný 

urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až 

do obhliadky 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 vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález 

vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, 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. 

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je 

záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade 

s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch 

rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené. 

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby. 

6.Stavba bude uskutočnená najneskôr do dvanásť mesiacov odo dňa začatia stavby. Pred začatím stavebných 

prác je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 
 

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky: zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je 

povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania. 

Stavebný dozor bude vykonávať p. Marián Barčík, ev.č. 11229*20-30*. 
 

8. Za súlad vytýčenia priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá 

oprávnená osoba. 
 

mailto:zdenko.cernan@ssd.sk
mailto:podatelna.pd@pamiatky.eov.sk
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9. Investor je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných vedení 

priamo v teréne za účasti ich majiteľov v zmysle písomných stanovísk vydaných pri odsúhlasovaní projektu 

stavby a v stavebnom konaní a v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky uplatnené v stavebnom 

konaní. 
 

10. Na rozkopanie verejného priestranstva a miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať príslušný  

orgán o vydanie povolenia a podmienky povolenia v plnom rozsahu rešpektovať. 
11. Po ukončení prác na stavbe je investor povinný  terén upraviť do pôvodného stavu na náklady stavebníka 

a v prípade porušenia zelene vysadiť ihneď novú. 
 

12. Podľa § 46d), písm.2 cit. stavebného zákona je zhotoviteľ stavby povinný viesť o stavbe stavebný denník, 

ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám a pracovníkom orgánov štátnej 

správy. 
 

13. Pri realizáci stavby musia byť použité také stavebné materiály  a výrobky, ktoré 
neohrozujú  bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o požadovaných vlastnostiach výrobkov sú 

stavebníci povinní predložiť pri kolaudácii stavby. 
 
14. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené  
škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznili je stavebník povinný tieto 

uhradiť v plnom rozsahu. Stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť a usporiadať tak, aby nemohlo dôjsť 

k ohrozeniu života a zdravia cudzích osôb ako aj osôb vykonávajúcich stavebné práce. Počas výstavby 

postupovať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky a blokovaniu priechodnosti komunikácií (§13 

vyhl.č. 532/2002 Z.z.)    
 

15.Stavebník je povinný zeleň na nezastavaných plochách v čo najväčšej miere zachovávať a náležite 

ochraňovať v zmysle § 66, odst.3, písm.d) cit. stavebného zákona. 
 

16. Dokončenú stavbu je možné podľa § 76 cit. stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného 

rozhodnutia. Investor je povinný po ukončení stavby podľa § 79 cit. stavebného zákona a § 17 vyhl.č. 453/2000 

Z.z. podať návrh na kolaudáciu stavby a priložiť príslušné potrebné doklady. 

 

Námietky účastníkov konania: neboli podané. 
 

 Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť nebola 

stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zák.č. 

71/1967 Zb.). 
 

 Prevodom vlastníctva rozostavanej stavby nadobúda nový vlastník postavenie stavebníka so všetkými 

právami a povinnosťami podľa stavebného povolenia. 
 

 Správny poplatok sa určuje v zmysle pol.č. 60 písm.g) zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,- €, zaplatený 

pri podaní žiadosti. 

 

Odôvodnenie: 

 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:36442151, zastúpená. 

spoločnosťou PETROSTAV SK, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, podala na tunajší stavebný úrad 

dňa 15. 01. 2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "10804 - Košeca - Nozdrovice - 

Predĺženie NNK pre IBV" umiestnenej na pozemkoch KN 28 registra „E“ (KNC 1752/1) ako líniová stavba  

v katastrálnom území Košeca. 

 
 Obec Košeca ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117, ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 
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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 oznámil verejnou vyhláškou 

dňa 08.07.2020 (vyvesené 08.07.2020, zvesené 23.07.2020) začatie stavebného konania  dotknutým orgánom 

štátnej správy a účastníkom  konania  v zmysle § 61 os.1 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení 

a zároveň upustil od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním a určil lehotu na podanie vzjadrení 

a stanovísk do  06. augusta 2020. Zároveň upozornil, že na neskoršie podané návrhy a stanoviská sa 

neprihliadne.   
 

Na umiestnenie stavby vydala Obec Košeca rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 29.05.2020 pod číslom 

262/598-02/2020-TS1-20.   
Umiestnenie stavby je v súlade s platným územným plánom Obce Košeca, uzn. Obecného zastupiteľstva č. 7/95 

a Doplnku č. 2 z r. 2000, uzn. Obecného zastupiteľstva č. 6/2000 zo dňa 21.08.2000.    
 

 Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 

zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  
 

 Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona o všeobecných 

technických požiadavkách na navrhovanie stavieb a ustanovenia  vyhl.č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 

 Projektová dokumentácia bola odsúhlasená dotknutými orgánmi a organizáciami (Okresný úrad Ilava, 

odbor SŽP, SSD, a.s. Žilina, SPP-D, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, PVS, a.s. Pov. Bystrica, 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, O2 Slovakia, a.s. Bratislava, Energotel, a.s. Žilina, Orange Slovensko, a.s. 

Bratislava,  Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor pre CD a PK  a ich požiadavky 

boli zahrnuté do podmienok uvedených vo výrokovej časti stavebného povolenia  
 

Vzhľadom na to, že stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 

povoleniu stavby, rozhodol ak, ako je to uvedené vo výrokovej  časti tohto  rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e: 

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní 

odo dňa doručenia rozhodnutia.  Odvolanie sa podáva na tunajší obecný úrad: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 

64 Košeca. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
 

Toto stavebné povolenie sa podľa § 69 ods. 2/ stavebného zákona oznamuje účastníkom konania 

verejnou vyhláškou. 

 

 

 

Mgr. Radomír Brtáň 

            starosta obce 

   

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

 

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
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Doručí sa: 

Účastníci konania:  (doručenky do vlast. r.) 

1. Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047  Žilina, ktorého zastupuje 

2.                PETROSTAV SK, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

3. Vlastník pozemku pod stavbou: Obec Košeca, Hlavná  36/100, 01864  Košeca 

4. Projektant: Ing. Vladimír Kročan, PETROSTAV SK, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 

5. Stavebný dozor: Marián Barčík, Povina 99, 023 33 Povina 

6. Vlastník pozemku parc.č. KNC 1702/2: Anton Chalupka, Za parkom 788/10, 018 64 Košeca 

Dotknuté orgány: (doručenka doporučene) 

7. O2 Slovakia,s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 91101  Trenčín 

9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná č.p. 7, 91142  Trenčín 

10. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 01901  Ilava 

11. Orange Slovensko, a.s., Letná 796/9, 92101  Piešťany, SK 

12. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 01701  Považská Bystrica 

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762  Bratislava 

14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511  Bratislava 

15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047  Žilina 

  

Na vedomie: 

16. Obec Košeca – stavebný úrad 

 

 

 


