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M e s t o    P a r t i z á n s k e 
Číslo: SocÚ 8202/2020                                                     V Partizánskom, dňa:  22. 01. 2021 
        277/2021/345-28-Uo 
Vybavuje : Hvizdoš 
 
 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 
 
Vyvesená dňa:.........................                                                                          Zvesená dňa:........................... 
 
 
 
 
 

Pečiatka a podpis 
oprávnenej osoby 

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                          

 

 

                                                                               

R O Z H O D N U T I E 
 
 

stavebník 
Západoslovenská distribučná, a. s., IČO 36 361 518 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

V konaní zastúpený    Soňa Sokolová 

   Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany 

(ďalej len „stavebník“) 

 
     Stavebník: „Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 

518 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany“ podal dňa  8.  10.  2020 na mesto 
Partizánske, Spoločný obecný úrad Partizánske žiadosť o územné rozhodnutie na stavbu v projektovej 
dokumentácií označenú ako: „PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS“, na pozemkoch parcelné číslo 
„KN-C“ 6084/1, 6084/5, 6083/1, 6081/6, 6091/5, 6081/13, 6081/10, 6081/4, 6081/9, 6081/16 v 
katastrálnom území Topoľčany, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 303, 307 v katastrálnom území 
Malé Bedzany, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1534/2, 1534/1, 1535, 1539/7, 1539/17, 1530/47, 
1530/48, 1530/5, 1529, 1528/1, 1526/1, 1525/1, 1520/4, 1520/2, 1520/3, 1520/1, 1523 
v katastrálnom území Krušovce, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1768/1, 1768/3, 1768/2, 1766, 
1764/1, 1765/1, 1767/1, 1550/2, 1718, 1763/1 v katastrálnom území Veľké Bošany, na pozemku 
parcelné číslo „KN-C“ 472 v katastrálnom území Malé Bošany, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 
2725, 2726, 2727/3, 2324/4, 2700/1, 2699, 2697/1 v katastrálnom území Chynorany, na pozemkoch 
parcelné čísla „KN-C“ 1451/1, 1450, 1452/1, 1460, 1464/1, 1470, 1468, 1469/4, 1481, 1487/1, 1489, 
1491, 1492, 1493/1, 1493/5, 1493/4, 1464/2, 1495/7, 1495/4, 1493/2, 1493/3 v katastrálnom území 
Žabokreky nad Nitrou, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 456, 455/5, 455/4,  455/15, 455/16, 
455/17, 455/18, 455/19, 455/51, 455/13, 455/14, 393/7, 394/1, 394/2, 395/6, 395/5, 395/1, 406/1, 
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407 v katastrálnom území Malé Bielice, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1209/4, 1209/1, 1209/2, 
1209/3, 1208/1, 1212, 1228, 1321/1, 1225, 1320/1, 4807/1, 3994/1, 3994/8 v katastrálnom území 
Veľké Bielice, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 4030, 4028/1, 4025/1 v katastrálnom území 
Partizánske. 

Mesto Partizánske, Spoločný obecný úrad Partizánske ako príslušný stavebný úrad (určenie 
stavebného úradu MDaV SR, sekcia výstavby Bratislava, 18. 8. 2020 pod číslom 
23852/2020/SV/64277) podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ust. § 2 písmeno e.) 
zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky, na základe tohoto posúdenia v y d á v a podľa § 39a  stavebného zákona 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 

„PE_TOPOĽČANY-ES PARTIZÁNSKE, VNK, TS“ 

 
podľa zadania stavby, ktoré bolo vypracované na základe požiadania navrhovateľa: „Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 

2469, 955 01 Topoľčany“, a podľa projektovej dokumentácie pre rozhodnutie o umiestnení stavby 

spracovanej Ing. Roman Danóci, certifikát TI SR č. 055/4/2010-EZ-P-E1.1.-A, 07/2020. 

Dokumentácia, ktorá rieši umiestnenie stavby v projektovej dokumentácii je označená ako: 
„PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS“, umiestnenie ktorej sa navrhuje na pozemku parcelné číslo- 
líniová stavba v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, 
Malé Bielice, Veľké Bielice, Partizánske. 
 
 
Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
 Predmetom stavby je rekonštrukcia Vedení VN. Trasa je situovaná v zastavanom území, zväčša po 
ornej pôde a ostatnej ploche. Umiestnenie energetického zariadenia nemá vplyv na zmenu 
doterajšieho spôsobu využívania územia. 
Navrhované podzemné vedenia: typ  VN kábla  2x (3x NA2XS2Y 1x240), celková dĺžka trasy = 17590 m. 
Spínacia stanica kiosková: betónový skelet typ EH 1, VN rozvádzač: 6 polí 
Plastová chránička: HDPE Ø  40 mm s 72 vláknovým úložným optickým káblom MiDia Dry Core 8.1, 
celková dĺžka trasy 17590 m. 
 Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a 
nenarušovania prírody. 
 
 
Stavebné objekty: 
 
SO 01 – VN podzemné vedenia, z toho 
a) Navrhované VN podzemné vedenia ES Topoľčany – ES Partizánske 
 
SO 02 – Stavebná časť spínacej stanice, z toho: 
a) Spínacia stanica Malé Bielice. 
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Pre umiestnenie stavby sa stanovujú nasledovné podmienky: 
 
1./ ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a. s., zo dňa 31. 07. 2020: S vydaním územného rozhodnutia 
súhlasí za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

1. Umiestniť spínaciu stanicu v kat. ú. Žabokreky nad Nitrou podľa doloženej PD od developera na 

pozemok číslo 1495/17. 

2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s. 
a ich ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov. 

 

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie bude možné získať po predložení PD 

stupňa DSP, ktorá bude riešiť SO 01 - VN podzemné vedenia 

SO 02 - Stavebná časť spínacej stanice  
PS 01 - Technologická časť spínacej stanice 
 

Pre vylúčenie pochybností toto stanovisko nenahrádza stanovisko spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s. pre stavebné konanie. Za účelom vydania stanoviska k projektovej dokumentácii pre 
stavebné konanie je potrebné, aby žiadateľ predložil projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné 

konanie v zmysle vyššie uvedených pokynov. 

2./ ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. OZ Topoľčany, pod číslom 
47489/2017/332 zo dňa 04. 7. 2017:  V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod, 

verejná kanalizácia v našej správe a Ponitriansky skupinový vodovod 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. OZ Topoľčany k predloženej dokumentácii dáva 
nasledovné vyjadrenie:  

- S realizáciou hore uvedenej stavby súhlasíme po splnení nasledovných podmienok: 
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej správe, 

ktoré sme orientačne zakreslili do priloženej situácie. 
- Pri súbehu nového el. vedenia a verejného vodovodu a kanalizácie požadujeme dodržať min. 

vzdialenosť 1 m od vodovodu alebo kanalizácie. Pri ich križovaní požadujeme dodržať 
priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble umiestniť do oceľovej chráničky s presahom 
min. 1 m. 

- Pred začatím prác bezpodmienečne požiadajte o presné vytýčenie dotknutého vodovodného a 
kanalizačného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Topoľčany, vedúci strediska 
Michalička, č. tel. 038/532 22 54, 0905 276 048 a VPS Partizánske, vedúci strediska Ing. Piterka, 
č. tel. 038/749 23 52, 0905 251 213. 

- Upozorňujeme, že predmetným územím stavby je vedený Ponitriansky skupinový vodovod a 
je potrebné požiadať ZsVS a .s., správcu Ponitrianskeho skupinového vodovodu, ZsVS a. s. 
Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 o vyjadrenie. 

- V prípade nedodržania tejto podmienky Vám po zrealizovaní stavby nebude vydané potvrdenie 
o neporušení našich sietí. 

- Od investora požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné 
práce alebo činnosti s nimi súvisiace, s vytýčenou trasou verejného vodovodu, resp. verejnej 
kanalizácie a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. 

- Náklady na prípadnú prekládku verejného vodovodu, ktoré nevyvolala naša spoločnosť znáša 
investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal. 

- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác vedúcemu strediska VPS Topoľčany 
a  vedúcemu strediska Partizánske minimálne tri dni pred zásypom ryhy. 

 



Územné rozhodnutie  277/2021/345-28--Uo 

4 

 

 
3./ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., CS SVP OZ PN 4507/2020/02, CZ 
17338/210/2020 zo dňa 08. 06. 2020: Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej 
dokumentácii nasledovné stanovisko: 

Navrhovanou trasou dôjde ku križovaniu a k súbehu s nasledovnými vodnými tokmi: 

Vodný tok Bedziansky, hydrologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 470, ktorý je 
evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1535 založenom na LV č. 622 v správe SVP, š. p. 
Krušovský kanál, hydrologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 472, ktorý je evidovaný na 
pozemku pare. č. KN-C 1526/1, bez založeného LV, správcom sú Hydromeliorácie, š. p. Bratislava 
Vodný tok Bebrava, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 031. 
Vodný tok Nitra, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 005. 
Vodný tok Žabokrecký, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 228, ktorý je 
evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1464/1 bez založeného LV, správcom sú Hydromeliorácie, š. p. 
Bratislava. 
BP Žabokreckého potoka, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, správcom sú Hydromeliorácie, š. p. 
Bratislava, BP Nitry (Rašelinový potok), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 233, 
BP Nitrice (Partizánsky potok), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 236 správcom 
sú Hydromeliorácie, š. p. Bratislava. 
Vodný tok Nitrica, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 235, ktorý je evidovaný na 
pozemku pare. č. KN-C 4807/1 založenom na LV č. 1635 v správe SVP, š. p. 
Pri realizácii prác v blízkosti vodných tokov a pri križovaní tokov neukladať stavebný a iný materiál do 
koryta vodných tokov a ich ochranných pásiem. 
Miesta križovania po oboch stranách vodných tokov označiť viditeľnými značkami „POZOR 
NEBAGROVAŤ“. 
K stavebným prácam pri križovaní vodných tokov a v súbehoch s vodnými tokmi žiadame prizvať 
zástupcu našej organizácie (R. Tomáš 0914 398243), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli 
realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola 
predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade 
jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby. 
- V prípade úpravy tokov, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. 
ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a. s.) vedenie preloží na vlastné 
náklady. 
Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami 
vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného 
zákona. 
Na pozemky vo vlastníctve SVP, š. p. OZ Piešťany je potrebné majetkoprávne vysporiadanie s odborom 
správy majetku (v prípade akýchkoľvek informácii kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk). 
Požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný 
uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 
odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie). 
 
4./ SPP – DISTRIBÚCIA a. s., pod číslom pod číslom TD/NS/0337/2019/Kr zo dňa 14.08. 2020:  

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon 
o energetike) súhlasí s vydaním stavebného na uvedenú stavby za dodržania nasledujúcich 
podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, 

mailto:blazej.chlepko@svp.sk
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Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk) 

• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100 m. 

• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V 
prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 
pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 

• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 
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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

• Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez požitia strojových mechanizmov a to 
pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

• pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným 
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú 
dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác, 

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

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 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 hneď 
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 ustanovenia Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon,  

• Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702/ 
01, 702 02. 

http://www.spp-distribucia.sk/
mailto:pavol.pediac@spp-distribucia.sk
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• 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 60056 a TPP 906 01. 

• Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. ,   

OSOBITNÉ PODMIENKY: pred realizáciou prác požadujeme osobne nahlásiť na SPP-D prevádzka Nové 
Mesto nad Váhom zodpovedným stavbyvedúcim s osvedčením začiatok prác v ochrannom a 
bezpečnostnom pásme plynovodov, podať žiadosť/objednávku na asistenciu SPP-D na nasledovné 
činnosti: vytýčenie plynárenských a elektrických zariadení (káble na katódovú ochranu) v správe SPP-
D, kontrola križovaní, asistencia pri pretlakoch. 

5./ ORANGE SLOVENSKO a. s., pod číslom BA – 2382/2020 zo dňa 16. 07. 2020:  
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 sieti, 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. min poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác 
v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že: 
1.  Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkovateľov 
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toto 

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 PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ 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 previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 
osobou 

• Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 
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• Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033/77 320 32, mob. 0907 721 378 

• Je nutné previesť 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 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ  je porušením právnej 

povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej 
dokumentácie.  

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, 
a. s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo 
vyjadrenia o existencii PTZ. 

 Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Husák. 
 
6./ SLOVAK TELEKOM, a. s., pod číslom 6612027069 zo dňa 25. 09. 2020: 
 Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telecom, a. s. dáva nasledovné stanovisko 
pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (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: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržiavať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (05.01.2019), 

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 Telecom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telecom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí, 

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 a zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST 
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 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. 351/2011 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 spoločnosť 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 
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prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto 
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 
zariadení.  

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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 stránske: 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržiavať 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 doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 
o  Všeobecné podmienky ochrany SEK 
o  Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré predchádzajú 
stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, 
boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, 
a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telecom, a. s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 
Slovak Telecom, a. s.. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia. 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 
777474. 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu. 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené. 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

mailto:hradil@suptel.sk
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• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123777 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak 
Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 
zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia. 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu 
 
7./ EUSTREAM, a. s., GIS a ITIS 177/2020, dňa 17. 07. 2020: 
Daná stavba podľa predloženej PD nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej 
siete eustream, a. s. 
  
8./ TRANSPETROL, a. s., 1332/17-Bu/La zo dňa 11. 05. 2017: 
Predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa záujmov spoločnosti. K 
danej akcii nemáme žiadne pripomienky. 
 
9./ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, SSC/7500/2019/2310/21975 zo dňa 24. 06. 2019: K predloženej PD 
máme nasledovné pripomienky: 
1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/64. Žiadame dodržať podmienky 
STN 73 3050 - zemné práce. 
2. Pretláčacie jamy sú navrhnuté nasledovne: štartovacia jama za priekopou vo vzdialenosti 19,8 m 
od spevnenej krajnice a cieľová jama (káblová ryha) za pätou násypu, vo vzdialenosti 10,1 m za 
spevnenou krajnicou cesty I/64. Chránička je navrhnutá v celom profile pretláčania pod cestou aj 
cestnou priekopou (Hĺbka pod priekopou 1,5 m ).Hĺbka uloženia chráničky je navrhnutá 2,3 - 2,4 m. S 
navrhnutým riešením súhlasíme. 
3. Zásyp pretláčacích jám bude realizovaný s postupným zhutňovaním vrátane konečnej úpravy. 
4. Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC - IVSC - Ing. Fodora tel.:0911 
789 615 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby 
je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. 
5. Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť kilometer križovania s cestou I/64 v staničení 
cesty za prítomnosti uvedeného pracovníka SSC-IVSC Bratislava. 
6. Na všetky stavebné objekty súvisiace s cestou I/64 požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka 
začne plynúť dňom zápisničného odovzdania prác zástupcovi SSC IVSC Bratislava. 
7. Cesta nesmie byť počas prác znečisťovaná, prípadné znečistenie treba bezodkladne odstrániť. 
Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná, ani obmedzovaná. 
8. V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a 
správe SSC požadujeme, aby ste pred realizáciou stavby uzavreli so SSC IVSC Bratislava Zmluvu o 
zriadení vecného bremena. 
9. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad v Nitre, odbor pre CD a PK o súhlas so zvláštnym 
užívaním cesty I/64. S vydaním tohto súhlasu SSC súhlasí. 

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „PE_Topoľčany-ES 
Partizánske, VNK, TS“ súhlasíme pod podmienkou, že naše pripomienky budú zapracované do 
rozhodnutia a rešpektované pri realizácii. 
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10./ SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, SC/2019/1250-2 zo dňa 17. 05. 2019: 
správa ciest TSK v zmysle predloženej PD s vydaním územného rozhodnutia s stavebného povolenia 
pre danú stavbu súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v platnom 

znení) a platné STN 

- ďalšie stupne projektovej dokumentácie, alebo zmeny v projektovej dokumentácii dať na 

odsúhlasenie SC TSK; 

- líniovú stavbu realizovať bez zásahu do cestných komunikácií II. a III. triedy; 

- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste II. a III. triedy, prípadne na 

objekt priepustu; 
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest; 
- križovanie s komunikáciami II. a III. triedy vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod 

úrovňou nivelety vozovky a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť mimo 

cestné teleso cesty min. 1 m od cestného telesa; 
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty; 
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho 

systému cestnej komunikácie/priekopy, priepusty; 

- v prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty II. a III. triedy je potrebné po 

ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu; 

- ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie 

pomery, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne 

prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady; 

- staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť 

cestnej premávky; 

- počas prác nesmie byť uložený stavebný materiál v korune cesty; 

- stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. 

k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady stavebníka, v prípade 

poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a dohodnúť riešenie, náklady hradí 

stavebník; 

- po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo a upraviť 

okolitý terén cesty; 

- pred realizáciou požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie 

komunikácie v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, o 

prípadné určenie dočasného dopravného značenia; 

- začatie a ukončenie prác požadujeme nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie SC TSK (Ing. 

Iliaš). Rešpektovať jeho usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú 

obhliadku. 

SC TSK  si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada 

verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na 

úhradu už vzniknutých nákladov. 

SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. tri. a na 

majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa / stavebníka/. 

 SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli 

súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu dodržiavania  

stanovených podmienok. 
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11./ REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA, a. s., 314/2019 ZO DŇA 04. 06. 2019: Na 
základe Vami doručenej žiadosti Vám ako majetkový správa ciest II. a III. tr. dávame nasledovné 
stanovisko: realizáciu stavby odporúčame za nasledovných podmienok: 

1) realizátor stavby nezačne s prácami, pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca 
RSÚC; stredisko Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie, 

2) po ukončení prác stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka 
cestnej komunikácie (ďalej CK) aj s fotodokumentáciou o mieste stavby, 

3) práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, 
4) stavebný zásah do konštrukcie vozovky - nepovoľujeme, križovanie vedenia s cestnými 

komunikáciami m/1711; 331/1753 riešiť výlučne pretlakom, 
5) zemina z výkopu pozdĺž cestných komunikácií musí byť uložená mimo cestného telesa, aby 

nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky, 
6) pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením, ktoré bude v súlade so 

zákonom č.8/2008 Z .z. o cestnej premávke a bude vyhovovať požiadavkám normy STN 01 
8020, 

7) žiadame, aby investor resp. dodávateľ stavby vyzval zástupcu RSÚC Nitra a. s.; stredisko 
správy a údržby Topoľčany (tel.0903 204 691) na kontrolu dodržiavania technologických 
postupov počas prác, 

8) po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu, 
9) svoje súhlasné stanovisko podmieňujeme dodržaním odseku č.7 tohto listu 

12./ MINISTERSTVO OBRANY SR AGENTÚRA SPRÁVY MAJETKU, POD ČÍSLOM ASM-30-1056/2017 zo 
dňa 10. 05. 2017: S realizáciou akcie podľa preloženej PD súhlasíme pri splnení nižšie uvedených 
podmienok. Investor/stavebník je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán 
a stavebný úrad. 
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby 
evidované. 
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, 
zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 
 Vyjadrenie platí 2 roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 
konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné 
povolenie. Investor/projektant je povinný ho doručiť v odpise všetkým ďalším orgánom 
a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 
 
13./ ŽELEZNICE SR, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Č. 23220/2018/O420-2, dňa 21. 
03. 2020: 

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných 
konaniach, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších 
predpisov, vydáva k predkladanej stavbe : „PE Topoľčany - ES Partizánske , VNK, TS", pre investora : 
Západoslovenská distribučná, a. s., nasledovné stanovisko : 

Upozorňujeme, že časť trasy vedenia dôjde do kolízie s podzemnými i nadzemnými vedeniami 
v správe ŽSR, ako i s oplotením budovy traťového okrsku. Z hľadiska rozvojových záujmov ŽSR je 
plánovaná komplexná rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 0,220 na trati Veľké Bielice - 
Nitrianske Pravno. K navrhovanej stavbe nemáme námietky a súhlasíme s vydaním stavebného 
povolenia, za dodržania nasledovných podmienok: 

1) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 192/2018/SŽTS zo dňa 
13.02.2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, 

2) Pred zahájením stavebných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení ŽSR a 
trasu navrhovaného vedenia umiestniť po vytýčení tak, aby bola vedená min 2 m od osi kábla ŽSR. 
Rovnako prispôsobiť i polohu montážnych jám tak, aby boli umiestnené min 2 m od osi kábla ŽSR, 

3) Z dôvodu plánovanej rekonštrukcie priecestia požadujeme navrhovaný kábel viesť čo možno 
najbližšie k pozemku p. č. 1320/2. V prípade, že dôjde v rámci rekonštrukcie priecestia k 
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poškodeniu predmetného kábla, stavebník zabezpečí jeho opravu na vlastné náklady. 
Odporúčame zvážiť vedenie navrhovaného kábla po ulici Víťazná, čím by sa  vyriešila kolízia s 
káblom ŽSR ako i s rekonštrukciou priecestia 

4) Nesúhlasíme s vedením navrhovaného kábla v žkm 83,311 - 83,410 v tesnej blízkosti oplotenia 
budovy traťového okrsku a požadujeme navrhovaný 22 kV kábel viesť v zelenom páse po opačnej 
strane cesty, 

5) Keďže stavba zasahuje i na pozemky v správe ŽSR, požadujeme, aby stavebník pred vydaním 
stavebného povolenia uzatvoril so ŽSR Správa majetku Oblastná správa Trnava, Bratislavská 6/E, 
917 02 Trnava Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na časť stavby 
nachádzajúcej sa na pozemkoch v správe ŽSR, 

6) Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac 
pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z. z. §18 v znení 
neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 
ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v 
zmysle predpisu ŽSR Z9, 

7) Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné 
zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi, 

8) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná 
dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu 
začatia a ukončenia prác v obvode dráhy, 

9)  Pri realizácii pretláčania chráničky nesmie nastať také vytláčanie nadložia chráničky či jeho 
následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy koľaje. Zabezpečiť, aby 
stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas 
realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. 
Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, 
spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, 

10) Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané 
ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR, 

11) Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne 
vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v 
budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv 
trakcie a p.),  

12) Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku 
dráhy, 

13) Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby v OPD, 

14) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

 
14./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, 192/2018/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 13. 
02.2018: OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko: 

1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a 
k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR. 
3) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej 

dopravy na stavbu. 
4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe. Realizáciou stavby dôjde 

do styku s podzemnými káblovými vedeniami v správe Sekcie OZT. Siete boli informatívne 
zakreslené v situáciách JŽM. Pred začiatkom realizácie prác je potrebné požiadať o vytýčenie sietí 
v teréne. Pri súbehu navrhovanej trasy s vedeniami v správe OZT na pozemku ŽSR parc.č. 1225 
(km 0,220 - 0,385) požadujeme umiestniť trasu navrhovaného 22 kV vedenia min 2 m od káblových 
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vedení v správe ŽSR OZT. Pre zaistenie ochrany podzemných a nadzemných vedení ŽSR je nutné 

dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov. 
5) V km 83,311 - 83,410 je trasa vedenia navrhnutá medzi oplotením Traťového okrsku a 

komunikáciou. Nakoľko výkopová ryha v tomto úseku by bola vedená v tesnej blízkosti oplotenia 
ŽSR, z dôvodu zaistenia stability oplotenia nesúhlasíme s navrhovaným umiestnením trasy a 
požadujeme trasu viesť pokračovaním v zelenom páse za komunikáciou. 

6) Minimálne 30 dní pred začiatkom realizácie prác je potrebné zaslať na SMSÚ ŽTS TO Topoľčany 
objednávku na výkon dohľadu počas realizácie prác pretláčania pod koľajou ŽSR. 

7) Stavba zasahuje na pozemky v správe ŽSR, požadujeme preto riešiť zmluvný vzťah so Správou 
majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava. 

8) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné 
povolenie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 420 GR ŽSR 
Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR. 

9) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k realizácii stavby podľa PD. 
 

15./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY,     
č. 89.1/2018/289501/SEE/7a.13/Po/1/26, zo dňa 31. 01. 2018: 
S navrhovanou stavbou súhlasíme bez pripomienok, nakoľko priamo v záujmovom území sa 
podzemné vedenia a zariadenia v správe SEE nenachádzajú. 

Upozorňujeme Vás, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup 
cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9, a 
nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým 
priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, 1. kapitola, čl.2. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená stavba bude realizovaná z časti po pozemkových 
plochách v správe ŽSR, je potrebné riešiť majetkovo právne vysporiadanie so Správou majetku ŽSR 
Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava. 
Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania. 
Stanovisko SEE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava 
 
16./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SMSÚ OZT KT NOVÉ ZÁMKY,                                                 
č. 4/2018/284303/SMSÚ KT/1b.06/Mr zo dňa 12. 01. 2018: Stredisko miestnej správy a údržby 
káblová technika Nové Zámky, pracovisko Leopoldov,  Vám k hore uvedenému projektu stavby 
„PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS“ vedľa tratí Šurany - Veľké Bielice a Veľké Bielice - Nitrianske 
Pravno ako je vyššie uvedené predkladá nasledovné stanovisko: 
Navrhovanou stavbou dôjde do styku s káblovými vedeniami ŽSR v správe OR Trnava, SMSÚ OZT KT 
Nové Zámky. Do priloženej situácie v mierke 1:1000 sme Vám orientačne zakreslili polohu káblových 
vedení v našej správe. V železničnom kilometri 70,243 trate Šurany - Veľké Bielice dôjde ku križovaniu 
kábla „VN 22kV“ s vedeniami ŽSR. Trasu káblového vedenia požadujeme vytýčiť priamo v teréne 
pomocou káblového hľadača, trasu kábla „VN“ viesť pod existujúce vedenia ŽSR v vo vzdialenosti 
stanovenej príslušnou STN. 
Od železničného kilometra 0,220 po železničný kilometer 0,385 trate Veľké Bielice - Nitrianske Pravno 
na pozemku č. p. 1225 vo vlastníctve ZSR dochádza k súbehu trasy MK zabezpečovacích s navrhovanou 
trasou kábla „VN"22 kV“ V tomto priestore požadujeme trasu kábla „VN 22kV“ viesť vo vzdialenosti 
2m od osi vedení ŽSR. 
Káblové vedenia sú v zmysle zákona NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách chránené 
ochranným pásmom. Žiadame rešpektovať ustanovenia tohto zákona zvlášť podmienky stanovené v 
§68 činnosti v ochrannom pásme vedenia. 
V dostatočnom predstihu objednať u správcu vedenia ŽSR, OR Trnava, SMSÚ OZT KT vytýčenie trasy 
vedení priamo v teréne pomocou káblového hľadača na základe objednávky. 
Vyjadrenie SMSÚ OZTKT Nové Zámky nenahrádza stanovisko OT Trnava, ktoré je potrebné doplniť do 
spisu pre vydanie kladného stanoviska k realizácii stavby.  
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17./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ 
TECHNIKY, LEOPOLDOV, č. 57/1299/18/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 15. 01. 2017: 
Realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe 
ŽSR OZT. Trasa káblového vedenia bola informatívne zakreslená do situácie priloženej k žiadosti.  
Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne.  
Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade 
so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej 
trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky).  
V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným 
výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového 
uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. 
Pri križovaní musia byť uložené popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT.  
Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli 
stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT ( min. 2 m od trasy ŽSR OZT). 
Požadujeme, aby pretlak bol riadený.  
Pri súbehu navrhovanej trasy s vedeniami v našej správe na pozemku ŽSR p. č. 1225 (žkm 0,220 - 
0,385) požadujeme umiestniť trasu navrhovaného kábla „vn22 kV“ min. 2 m od káblových vedení v 
správe ŽSR OZT. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) 
za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu.  
Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT.  
Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Nové 
Zámky. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. 
Vytýčenie vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky (Ing. Vicena). 
Zároveň upozorňujeme na existenciu stĺpového nadzemného vedenia. 
Stavebné práce realizujte tak, aby neprišlo k poškodeniu nadzemného vedenia v správe ŽSR OZT. 
K trasám vedení ŽSR OZT sa vťahujú podmienky ochrany v zmysle zákona č. 351/2011 Zb. z. Trasy 
vedení v okruhu 2 m musia zostať trvale prístupné. V prípad poškodenia stĺpového nadzemného 
vedenia toto poškodenie bezodkladne ohlásiť. 
Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov  k žiadosti  v predloženom rozsahu iné pripomienky. 
 
18./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY 
TOPOĽČANY, č. 144/2017/283104/SMSÚ-ŽTS TO/TO/7a.13 zo dňa 15. 12. 2017: 
ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topoľčany na základe požiadavky o vydanie stanoviska k predloženej 
PD „výstavba nového podzemného vedenia PE-Topoľčany-ES Partizánske, VNK,TS “ vydáva nasledovné 
stanovisko: 

• Predmetná stavba je stavbou na dráhe, na trati Šurany-Veľké Bielice, v žkm 70,243 - pretlak 
pod železničnú trať - pod telesom dráhy, v k. ú. Krušovce 

• Štartovacia a cieľová jama podľa projektu sú navrhnuté vo vzdialenosti 10,57 a 10,47 metra 
od osi koľaje /dovolená minimálna hranica je 6 metrov od osi koľaje /. 

• Druhý pretlak na trati Šurany-Veľké Bielice, v žkm 80,095 - pretlak pod železničnú trať - pod 
telesom dráhy, v k. ú. Žabokreky nad Nitrou 

• Štartovacia a cieľová jama podľa projektu sú navrhnuté vo vzdialenosti 19,27 a 8,67 metra od 
osi koľaje. 

• Na trati Šurany-Veľké Bielice, od žkm 82,288 po žkm 83,394 bude kábel VN podľa projektu 
vedený v súbehu so žel. traťou, s najmenšou vzdialenosťou od osi koľaje 15,57 v žkm 83,340. 

• Nakoľko podľa projektu v žkm 83,311-oproti Traťovému okrsku pracovisko Veľké Bielice 

prechádza trasa pod cestu na stranu okrsku do trávnatého terénu, medzi naše oplotenie a 

cestu, nesúhlasíme v tomto úseku s takýmto riešením. Trávnatý terén je úzky pás a je vysoká 

pravdepodobnosť narušenia, spadnutia oplotenia Traťovému okrsku. Navrhujeme hľadať 

riešenie pokračovaním v zelenom páse za cestou, bez podkopania cesty. 
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• Na trati Veľké Bielice-Nitrianske Pravno, od žkm 0,213 po žkm 0,395 bude kábel VN podľa 
projektu vedený v súbehu so žel. traťou, s najmenšou vzdialenosťou od osi koľaje 5,5 v žkm 
0,250. 

• V žkm 0,220 sa nachádza PZM 2-Priecestné zab. zariadenie mechanické, obsluhované 
miestne 

• Pri železničnom priecestí v žkm 0,220 nesúhlasíme s uložením kábla vo vzdialenosti 5,5 m od 

osi koľaje z dôvodu pripravovanej komplexnej rekonštrukcie uvedeného priecestia. 
• Od žkm 0,382 sa trasa VN kábla vzďaľuje od osi koľaje, až v žkm 0,395 táto trasa vystupuje z 

OPD. 

• Nakoľko stavba zasahuje na pozemky v správe ŽSR a to p.č.1529- k.ú. Krušovce, p.č.1487/1- k. 
ú. Žabokreky n/N, p.č.406/1 a p.č.407-k.ú.Malé Bielice, p.č.1209/1, 1209/3, 1208/1,1212, 

1228, 1225-k.ú.Veľké Bielice je nutné na upravenie vzťahov k pozemkom /prenájom/ osloviť 

SHM Trenčín, Sadova 1. 
• Pred začatím prác pri železničnej trati nás formou objednávky min.2 týždne vopred vyrozumieť 

o realizácii stavby, nakoľko je nutné z našej strany vykonanie dohľadu pri prácach 
• Zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe, dozerať na 

bezpečnosť osôb, dodržať pravidlá technickej prevádzky železníc, príslušné ustanovenia 
platných dráhových predpisov a technické normy pre prácu v ochrannom pásme. 

• Stavbu udržiavať tak, aby neohrozovala, neobmedzovala a nenarušovala bezpečnosť dráhy, 

dopravy na dráhe a stabilitu pod telesom dráhy. 

• Zhotoviteľ stavby je povinný upraviť, prípadne odstrániť prekážky, ktoré by mohli ohroziť 

dráhu, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu 

K predmetnej stavbe iné pripomienky nemáme. 

 
19./ MESTO TOPOĽČANY – Mestský úrad, 2017/03150/OVŽP, dňa 17. 05.2017: 
Mesto Topoľčany z pohľadu územnoplánovacieho nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia 
na stavbu „PE-Topoľčany, Ul. Beniaka, rek. NNK, TS,VNK“ , nakoľko predmetná stavba nemá negatívny 
vplyv na územný rozvoj mesta Topoľčany. Stavba nie je riešená na pozemkoch mesta a taktiež v jej 
blízkosti sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete vo vlastníctve Mesta Topoľčany. 
 
20./ OBEC KRUŠOVCE – Obecný úrad, dňa 29. 05. 2017: za účelom územného a stavebného konania 
Vám oznamujeme, že obec nemá pripomienky k projektovej dokumentácii a umiestneniu stavby. Obec 
v zmysle § 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí s 
vydaním územného i stavebného povolenia na predmetnú stavbu 
 
21./ OBEC BOŠANY, A/2020/77/7506 dňa 09. 09. 2020: Obec Bošany, zastúpená starostom obce Mgr. 
Branislavom Pajdom v súlade s § 39a zákona č 50/1976 Zb. v platnom znení a v súlade s § 4 ods. 3d 
zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na stavbu PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS.  
Obec potvrdzuje, že ide o nevyhnutný rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy a investičný zámer je vo 
verejnom záujme. Ďalej si obec nie je vedomá, že by v navrhovanom koridore bola vlastníkom, alebo 
správcom podzemných zariadení – inžinierskych sietí. 
 
22./ OBEC CHYNORANY, S2020/00606 dňa 07. 09. 2020: Obec Chynorany, so sídlom Cintorínska 45/1, 
956 33 Chynorany ako dotknutý orgán štátnej správy v zmysle príslušných ustanovení zákona                    
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 
predpisov vydáva k uvedenej žiadosti súhlasné stanovisko na stavbu PE_Topoľčany - ES Partizánske, 
VNK, TS. Zároveň uvádzame, že v prípade realizácie stavby PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS ide 
o nevyhnutný rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy a investičný zámer je vo verejnom záujme. 
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23./ OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU, 266/2017 dňa 11. 05. 2017: K predloženej projektovej 
dokumentácii dávame nasledovné stanovisko: 
S návrhom súhlasíme a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme bez 
pripomienok. 
 
24./ MESTO PARTIZÁNSKE, oddelenie územného rozvoja a výstavby zo dňa 07. 09. 2020 pod číslom 
7768/2020/33965-2:  
Mesto Partizánske súhlasí s návrhom investičného zámeru vo verejnom záujme: „PE_Topoľčany - ES 
Partizánske, VNK, TS“, k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad 
Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice, Partizánske, stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Súhlasné stanovisko mesta platí s podmienkou, že: 
- zámer bude vychádzať z projektu na stavebné povolenie doloženého žiadateľom: „PE_Topoľčany 

- ES Partizánske, VNK, TS“, k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, 
Zabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice, Partizánske, projektant: Západoslovenská 
distribučná a. s. - Úsek projektov a plánovania, Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Ing. Roman 
Danóci, certifikát TI SR č. 055/4/2010-EZ-P-E1.1-A. dátum: 07/2020, stavebník: Západoslovenská 
distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

- žiadateľ je povinný po zrealizovaní pokládky VN kábla na dotknutých parcelách vo vlastníctve 
mesta Partizánske uviesť komunikácie, chodníky, spevnené a nespevnené plochy do pôvodného 
stavu, 

- žiadateľ je povinný doriešiť odkúpenie časti pozemku pre navrhovanú spínaciu stanicu 
umiestnenú na p. č. 455/17 k. ú. Malé Bielice vo vlastníctve mesta Partizánske (predbežné 
rozmery odkupovanej časti pozemku 7,71mx2,83m) ešte do vydania stavebného povolenia, 

- žiadateľ je povinný na pozemkoch vo vlastníctve mesta Partizánske doriešiť právo realizácie 
stavby zriadením vecného bremena ešte do vydania stavebného povolenia, 

- žiadateľ je povinný minimalizovať záber poľnohospodárskej pôdy na nevyhnutný rozsah 
- žiadateľ je povinný na vlastné náklady zneškodniť odpad na riadenej skládke, ktorý vznikne pri 

prácach spojených s realizáciou investičného zámeru, 
- ak si realizácia zámeru vyžiada záber verejného priestranstva, žiadateľ je povinný zabezpečiť si 

príslušné povolenie oprávňujúce ho k jeho záberu, 
- v prípade potreby rozkopávok na komunikáciách mesta je potrebné vyžiadať si povolenie na 

zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a verejnej zelene vydané mestom Partizánske, 
- ak si realizácia zámeru vyžiada výrub drevín, žiadateľ je povinný zabezpečiť si príslušné povolenie 

oprávňujúce ho k ich výrubu. 
Platnosť stanoviska sa stanovuje na dva roky odo dňa jeho vydania a týka sa len zámeru riešeného 
predloženou dokumentáciou. Upozorňujeme žiadateľa, že toto stanovisko nenahrádza stanoviská, 
rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, alebo 
iných inštitúcií, organizácií, alebo iných odborov mestského úradu a pod., ktoré by mohli byť 
požadované podľa ustanovení stavebného zákona (zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel) alebo iných 
osobitných predpisov. 

 
25./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, OU-TO-PLO-2020/007881-002 zo 
dňa 06. 08. 2020: OU-TO-PLO súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok: 

- investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 „zákona“ OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na použitie 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok podľa §18 
zákona č. 220/2004 Z .z. (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom 
realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane uvedenia 
poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky 
nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného 
stavu, 

- ak bude záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do 5000 m2 v hraniciach zastavaného 
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územia obce bude potrebné obrátiť sa na OU-TO-PLO o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru 
na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods.2,3 zákona č. 220/2004 Z. z.  

- ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m ) je potrebné požiadať OU-
TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona č. 
220/2004 Z. z. 

- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m2 bude potrebné obrátiť sa na Okresný 
úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 
Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“). 

OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej 
pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona č. 220/2004 o ochrane pôdy a pri 
schvaľovaní ÍJPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či investičných 
projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné 
postupovať podľa §13 ,§14 ,§15, §16 a §17 zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy). 
Parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha, zastavané 
plochy a nádvoria nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v tomto prípade nie je 
potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona-č. 
220/2004 Z. z. 

- Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia požadované 
podľa ustanovení „zákona“ alebo iných osobitných predpisov na použitie poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely. 
 
26./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY 
PRÍRODY A KRAJINY OU-TO-OSZP-2017/006005 zo dňa 15. 05. 2017: Predmetná stavba sa nedotýka 
žiadnej z osobitne chránených častí prírody. 

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín je nutné riadiť sa §47 zákona 
č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného 
pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub 
potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia . 

Zároveň Vám podľa § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyplýva povinnosť 
ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k ohrozovaniu, poškodzovaniu alebo 
zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov. 
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
 
27./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY OU-TO-
OSZP-2017/005907-HJ zo dňa 15. 05. 2017: Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. čís. 364/2004 Z. z. o 
vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle 
§ 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej 
projektovej dokumentácii na území okresu Topoľčany nasledovné vyjadrenie: 
Z hľadiska ochrany vôd sa s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasí. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že časť stavby SO 01 - VN podzemné vedenie sa bude uskutočňovať 
na pobrežnom pozemku vodného toku rieky Nitra a bude križovať vodný tok Bedziansky potok, je 
nevyhnutné v ďalšom konaní požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. 
o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou žiadosti bude vyjadrenie správcu 
vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia hornej Nitry, 
Topoľčany.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že časť stavby SO 01 - VN podzemné vedenie bude križovať vodný 
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tok Bedziansky potok, je nevyhnutné v ďalšom konaní požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa 
§ 27 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou žiadosti bude 
vyjadrenie správcu vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia 
hornej Nitry, Topoľčany 
 
28./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA OU-TO-OSZP-2017/005943 zo dňa 17. 05. 2017: 

S vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizáciou stavby „PE_ Topoľčany 
- ES Partizánske, VNK, TS“ k. ú. Topoľčany, Krušovce s ú h l a s í  za nasledovných podmienok: 
Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradené podľa Katalógu odpadov 
(Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov): 
 

 
Upozornenie pre realizátora prác: 
• 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, 

• ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a 
spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 

 

29./ OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY 
PRÍRODY A KRAJINY pod číslom OU-PE-OSZP-2020/001743-002 zo dňa 26. 10. 2020: Plánovanú 
výstavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok: 
1. Pri nevyhnutnom výrube drevín, stavebník musí postupovať v súlade s ustanoveniami § 47 zákona 

o ochrane prírody a § 17 vyhlášky MŽP SR číslo 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon číslo 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody ( súhlas na výrub drevín vydáva príslušná obec) 

2. Pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržať normu STN 83 7010 - Ochrana prírody – Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, 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 poškodeniu 
a ničeniu. 

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. 

 
30./ OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY 
pod číslom OÚ-PE-OSZP-2017/000858-002 zo dňa 17. 05. 2017: Predpokladaná stavba 
„PE_Topoľčany-ES  Partizánske VNK, TS“ je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a možno ju 
uskutočniť pri splnení nasledovných podmienok: 

− Pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu požiadať o súhlas v zmysle § 27 ods. 

1 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

Kat. číslo Názov odpadu Kateg. 

17 01 01 betón O 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 
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v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, k žiadosti priložiť PD pre vydanie 

stavebného povolenia a stanoviská správcov dotknutých vodných tokov vypracovanú tak, aby všetky 

stavby a zariadenia (sklady a nádrže nebezpečných látok, manipulačné plochy, rozvody a pod.), 

v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, spĺňali ustanovenia zákona 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 a súvisiacich právnych predpisov (hlavne ust. vyhlášky č. 100/2005 Z. z.). 

Vyjadrenie sa považuje podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko v konaní, 
v ktorom je príslušný stavebný úrad 
 
31./ OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pod číslom OÚ-PE-OSZP-2017/000859-002 zo dňa 22. 05. 2017:  

− Odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné dať prednostne na zhodnotenie oprávnenej 
organizácii, iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviesť na riadenú skládku odpadov.  

− S odpadmi vzniknutými počas stavby a počas prevádzky je nutné nakladať v súlade 
s ustanovením § 13 a § 14 zákona NR SR číslo 223/2001 Z. z. o odpadoch a § 77 zákona 
o odpadoch. 

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

− Pôvodca odpadu vzniknutého pri realizácii stavby požiada pred kolaudáciou tunajší úrad 
o vyjadrenie a predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady 
o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov 
na nakladanie s odpadmi. 

Zároveň upozorňujeme, že v PD sú uvedené neplatné právne predpisy v oblasti odpadového 
hospodárstva, ktoré je potrebné opraviť. 

 
32./ ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, OHŽP-5180/17, dňa 5. 06. 2017 
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRIEVIDZA, B/2017/00905-HŽP/03505,23.5.2017 
S návrhom na územné konanie stavby "PE_Topoľčany-ES Partizánske VNK, TS" sa súhlasí. Uvedená 
stavba je v súlade s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovených v 

zákone č. 355/2007 Z. z. 
 
33./ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, pracovisko Prievidza pod číslom KPÚTN-2017/14246-
3/55255 zo dňa 18. 07. 2017 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej len „KPÚ Trenčín“) je podľa §11 ods. 1 zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušným správny orgán na 
úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie.  

KPÚ Trenčín na základe žiadosti k projektovej dokumentácii stavby „PE-Topoľčany-ES 
Partizánske VNK, TS“ doručenej dňa 07. 06. 2017 investora Západoslovenská distribučná a. s.,  
rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických 
nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v  k. ú.  Topoľčany, Krušovce, Veľké 
Bošany, Malé Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Veľké Bielice, Malé Bielice a Partizánske.  

KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky 
vykonávania výskumu:  
a) druh výskumu: archeologický výskum  
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha líniovej stavby  
c) spôsob vykonávania výskumu:  
- archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu plôch 
už vo fáze skrývky ornice, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu 
archeologických nálezov , následne sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich 
nálezovej situácie; 
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- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu 
podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 
4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“); pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, 
bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov; 
- archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami 
archeologického výskumu;  
- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť 
archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva 
alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy 
archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona;  
- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca 
oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať podľa § 40 ods. 2 a ods. 
3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 
znení neskorších predpisov.  
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

a. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,  

b. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 
právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom 
časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona 
zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,  

c. vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,  

d. realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,  

e. v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu 
archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému pamiatkovému 
úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude 
konzultovaný s KPÚ Trenčín,  

f. podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej 
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 
253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému 
ústavu,  

g. lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil 
KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na 
základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ 
Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,  

h. zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, 
Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, 
www.culture.gov.sk  

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať miestne príslušný 
správny orgán KPÚ Trenčín alebo KPÚ Nitra. 
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.  
 
34./ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, pod číslom KPÚNR-2017/13743-4/Gro352960 zo dňa 10. 
07. 2017: Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“) podľa §11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako 
vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako 
miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie:  
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KPÚ Nitra na základe žiadosti k projektovej dokumentácii stavby „PE-Topoľčany-ES Partizánske 
VNK, TS“ doručenej dňa 09. 05. 2017 investora Západoslovenská distribučná a. s.,  rozhodol, že je 
nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo 
nálezových situácií predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v  k. ú.  Topoľčany, Krušovce               
( rozsah stavby v rámci Nitrianskeho kraja). 

KPÚ Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. v znení 
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu,  určuje nasledujúce 
podmienky vykonania archeologického výskumu:  
1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu: 

a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov 
zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, 
následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej 
situácie, 

b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 
výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu 
v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, 
vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom 
kovov, 

c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a 
chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu 
vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, 
prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového 
zákona. 

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 
a. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,  

b. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 
právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom 
časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona 
zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,  

c. vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu, 

d. realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,  

e. v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu 
archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému pamiatkovému 
úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude 
konzultovaný s KPÚ Trenčín,  

f. podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej 
dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou 
podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 
231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa 
vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému ústavu,  

g. lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil 
KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na 
základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín 
zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,  

h. zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom 
úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk  

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať miestne príslušný 
správny orgán KPÚ Trenčín alebo KPÚ Nitra. 
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.  
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.  
 
K návrhu o umiestnení stavby sa vyjadrili: 
 
           Mesto Partizánske, SPP – distribučná a. s., Bratislava, Slovak Telekom, a. s., ORANGE SLOVENSKO, 
a. s., Eustream, a. s., Transpetrol, a. s.,  Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava, Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s.,  Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Slovenská správa ciest, Správa 
ciest TSK,  Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a. s., MO SR, Mesto Topoľčany, Obec Krušovce, Obec 
Bošany, Obec Chynorany, Obec Žabokreky nad Nitrou,  Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Krajský pamiatkový úrad 
Nitra,  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Partizánske,  Železnice SR, Úrad verejného 
zdravotníctva SR,  vlastníci susedných nehnuteľností. 
 
Ich stanoviská boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 
   

O d ô v o d n e n i e : 
 
 

      Dňa 08. 10. 2020 stavebník: „Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany“ podal dňa  
8.  10.  2020 na mesto Partizánske, Spoločný obecný úrad Partizánske žiadosť o územné rozhodnutie 
na stavbu v projektovej dokumentácií označenú ako: „PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS“, na 
pozemkoch parcelné číslo „KN-C“ 6084/1, 6084/5, 6083/1, 6081/6, 6091/5, 6081/13, 6081/10, 
6081/4, 6081/9, 6081/16 v katastrálnom území Topoľčany, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 303, 
307 v katastrálnom území Malé Bedzany, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1534/2, 1534/1, 1535, 
1539/7, 1539/17, 1530/47, 1530/48, 1530/5, 1529, 1528/1, 1526/1, 1525/1, 1520/4, 1520/2, 1520/3, 
1520/1, 1523 v katastrálnom území Krušovce, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1768/1, 1768/3, 
1768/2, 1766, 1764/1, 1765/1, 1767/1, 1550/2, 1718, 1763/1 v katastrálnom území Veľké Bošany, na 
pozemku parcelné číslo „KN-C“ 472 v katastrálnom území Malé Bošany, na pozemkoch parcelné čísla 
„KN-C“ 2725, 2726, 2727/3, 2324/4, 2700/1, 2699, 2697/1 v katastrálnom území Chynorany, na 
pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1451/1, 1450, 1452/1, 1460, 1464/1, 1470, 1468, 1469/4, 1481, 
1487/1, 1489, 1491, 1492, 1493/1, 1493/5, 1493/4, 1464/2, 1495/7, 1495/4, 1493/2, 1493/3 
v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 456, 455/5, 455/4,  
455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/51, 455/13, 455/14, 393/7, 394/1, 394/2, 395/6, 395/5, 
395/1, 406/1, 407 v katastrálnom území Malé Bielice, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 1209/4, 
1209/1, 1209/2, 1209/3, 1208/1, 1212, 1228, 1321/1, 1225, 1320/1, 4807/1, 3994/1, 3994/8 
v katastrálnom území Veľké Bielice, na pozemkoch parcelné čísla „KN-C“ 4030, 4028/1, 4025/1 
v katastrálnom území Partizánske. 
. 
      Stavebný úrad dňa 13. 10. 2020 oznámil začatie územného konania s upustením od ústneho 
konania. 
 
Spoločný obecný úrad Partizánske prerokoval podmienky vydania rozhodnutia s účastníkmi konania a 
dotknutými orgánmi štátnej správy. Námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania a 
dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené podmienkami vo výrokovej časti rozhodnutia. 
 
      Umiestnenie stavby vyhovuje v plnom rozsahu všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. 
 
     Toto rozhodnutie platí v zmysle § 4 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právnu moc. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 
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     Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona číslo 439/2012 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov do pokladne mesta Partizánske vo výške 100 €. 

 
P o u č e n i e: 

 
     
          Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na 
Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Trenčíne, podaním odvolania na stavebnom úrade 
t.z. Mesto Partizánske. 
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
      Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť  
rozhodnutia odtlačkom pečiatky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ľubomír Hvizdoš 
poverený vedením SocÚ Partizánske 

od 15. 3. 2016 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
 
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany 
Ing. Roman Danóci, Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
 
Mesto Partizánske, v zastúpení primátorom mesta 
Mestský úrad Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 
Obecný úrad Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce 
Obecný úrad Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany 
Obecný úrad Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany 
Obecný úrad Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 
 

 
Rozhodnutie na vedomie: 
Mesto Partizánske, oddelenie územného rozvoja a výstavby 
Mesto Partizánske, oddelenie životného prostredia a dopravy 


