
O B E C    Ž A B O K R E K Y     N A D    N I T R O U 
č.: SOcÚ- 138/2021/SP-U9/2      Partizánske:  dňa: 09.07.2021 
Vybavuje : Ing. Ladislav Ondruš 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (staveb-
ný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu  

15 dní na úradnej tabuli obce. 

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

   ………………..………………… 
    Odtlačok pečiatky a podpis 

 oprávnenej osoby  

R O Z H O D N U T I E 

      Obec Žabokreky nad Nitrou, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 a § 119 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl.I. § 5 
písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a doplnkov, posúdil návrh 
podľa § 37 a §38 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zosúladil stanoviská uplatnené dotknu-
tými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona, vyhodnotil námietky a vyjadre-
nia účastníkov konania a na základe toho  vydáva podľa § 39 a § 39a  ods. 1 a 2 stavebného zákona 
v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z.  

rozhodnutie o umiestnení stavby 

„INS_FTTH _PE_PART_01_Žabokreky nad Nitrou“ 

na návrh stavebníka: „Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TTL 
Group s.r.o., Sládkovičová 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou“, zo dňa 26.03.2021, umies-
tnenej na pozemku na pozemku v rámci  intravilánu  obce Žabokreky nad Nitrou, ako líniovej stavby.

Ostatní účastníci konania: 
1. Obec Žabokreky nad Nitrou, starosta obce, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
2. Verejná vyhláška

Predmetom stavby je vybudovanie novej optickej siete  zemným výkopom. 

9.7.2021
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Stavba rieši vybudovanie multimediálnej optickej siete pripojením na verejnú elektronickú komuni-
kačnú sieť Slovak Telekom, a.s. vykopaním a zahrnutím zemnej ryhy, osadením plastového rozvádzača 
v trávniku, realizovaním pretlakov chodníkov a miestnych cestných komunikácií a následným uložením op-
tickej siete s jej zásypom. Plánovanou výstavbou budú dotknuté všetky ulice obce tak, aby bolo možné pripo-
jiť na plánovanú telekomunikačnú sieť všetkých obyvateľov obce, obecné objekty a podnikateľské subjekty. 
Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35 cm v sivom plastovom prevedení 
(obdoba elektrických rozvodných skríň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve 

Do vykopanej ryhy budú uložené multirúry v nasledovnej hľbke: 
- voľný terén   60 cm s krytím min. 50cm 

V zastavanom území bude kábel chránený pred mechanickým poškodením zákrytovými doskami 
a v celom priebehu vyznačený výstražnou fóliou. Pred krtižovaním iných inžinierských sietí a v súbehu s nimi 
bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005. HDPE rúry budú označení a farebne odlíšené. 

Výstavba sa bude dotýkať miestnych cestných komunikácií a chodníkov ktoré bude križovať. Križo-
vanie cestných komunikácií bude realizované kolmým pretláčaním v min. hľbke 90cm pod niveletou cesty 
a uložením káblov do ochrannej PVC rúry. V prípade, že nebude možné vykonať pretláčanie, križovanie bu-
de zrealizované prekopaním, so súhlasom majiteľa komunikácie. V prípade prekopania cesty bude komuni-
kácia zabezpečená dopravným značením v zmysle projektu dopravného značenia a odsúhlasená doprav-
ným inšpektorátom. Križovanie chodníkov realizovať kolmým pretláčaním v min. hľbke 60cm pod niveletou 
chodníkov a uložením káblov do ochrannej PVC rúry. Porušený povrch komunikácií a chodníkov po výstavbe 
stavebník uvedie do pôvodného stavu. Štátne cesty budú pretláčané v min. hľbke 120 cm tak aby nedošlo 
k zásahu, narušeniu alebo poškodeniu cestného telesa. 

Pred začatím prác zabezpečí stavebník vytýčenie všetkých podzemných inžinierských sietí, prípojok 
a káblových rezerv a bude sa riadiť požiadavkami a podmienkami správcov inžinierských sietí. Pri križovaní 
iných inžinierských sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005. 

      Zadanie dokumentácie  „INS_FTTH _PE_PART_01_Žabokreky nad Nitrou“,  pre územné rozhod-

nutie spracoval Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,  v zastúpení TTL Group s.r.o., 
Sládkovičová 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Hron-

čiak č. op. 1064*A2 

Neoddeliteľnou časťou rozhodnutia o umiestnení stavby je overená projektová dokumentácia. 

Pre umiestnenie stavby sa stanovujú nasledovné podmienky: 

1. Umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená podľa situácie stavby výkresy č. 1-8 v mierke 1:1000 na pozemkoch obce 
Žabokreky nad Nitrou,  v kat. území Žabokreky nad Nitrou, ako líniovej stavby.

2. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie predložiť na posúdenie jednotlivým  správ-
com sietí, komunikácií a dotknutým orgánom štátnej správy.

3. Dodržať podmienky vyjadrenia Západo .slovenskej distribučnej a.s., zo dňa 02.10.2020
Na základe žiadosti stavebníka vydávame nasledovné stanovisko:

1. Stavebník je povinný plniť povinnosti a rešpektovať obmedzenia a ochranné pásma elektroenerge-

tických zariadení spoločnosti ZsDis, a. s., podľa § 43 zákona o energetike.

2. Výskyt podzemných a nadzemných energetických zariadení spoločnosti ZsDis, a. s., na stavbou 
dotknutom území a jeho blízkosti:
- Nadzemné a zemné  VN vedenie V 239,
- Nadzemné a zemné NN vedenie v navrhovanej trase

3. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť ZsDis, a. s,  o  vytýčenie 
existujúcich elektroenergetických zariadení spôsobom uvedeným na www.zsdis.sk.

4. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa spoločnosťou ZsDis, a. s., odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických za-
riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s

5. Osoby, ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe, musia byť riadne a preukázateľne oboznámené
o prítomnosti podzemných káblových vedení vysokého a nízkeho napätia a rovnako nadzemných 
vedení nízkeho napätia a musia dodržiavať bezpečnostné predpisy dané príslušnými normami STN,
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6. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení NN a VN sa budú vykonávať
ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov je
možné požiadať o vypnutie v predstihu 30 dní pred plánovaným termínom.

7. Nakoľko daná oblasť je väčšia ako 100 x 100 m, informácie o polohe vedenia získate na
www.zsdis.sk

8. K vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia požadujeme predložiť PD v príslušnom
stupni vypracovanosti na opätovné posúdenie.

4. Rešpektovať vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. OZ  Topoľčany,  zo dňa
08.10.2020, pod č. 74578/2020/475:

V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod a kanalizácia v našej správe, s  realizáciou hore 
uvedenej stavby súhlasíme po splnení nasledovných podmienok: 
- V záujmovom území stavby sa nachádzajú verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej správe,
ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priložených situácií – polohopisných plánov č. K1-K3
- Pred začatím výkopových prác bezpodmienečne požiadajte o presné vytýčenie dotknutého vodo-
vodného a kanalizačného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Partizánske, vedúci strediska
Ing. Piterka, č. tel. 038/7492352, 0905 251213.
- Pri križovaní nového optického kábla s verejným vodovodom, resp. verejnou kanalizáciou požadu-
jeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble umiestniť do oceľovej chráničky s
presahom min. 1 m.
- Pri súbehu navrhovaného optického kábla a verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie požadu-
jeme dodržať min. vzd. 1,5 m od verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie. Pri verejnej kanalizá-
cii nad DN 500 požadujeme dodržať min. vzd. 2,5 m
- Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom, resp. verejnou kanalizáciou požadu-
jeme realizovať ručne.
- Osadenie skriniek PODB požadujeme navrhnúť vo vzdialenosti min. 1,5 m od verejného vodovodu
resp. verejnej kanalizácie (Pri verejnej kanalizácii nad DN 500 požadujeme dodržať min. vzd. 2,5 m)
- Upozorňujeme, že navrhované optické káble budú taktiež križovať aj jednotlivé vodovodné a kanalizačné
prípojky k bytovým domom, resp. k ostatným stavbám. Pri križovaní nového optického kábla s verejným vo-
dovodom, resp. verejnou kanalizáciou požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005
- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné
práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejnej kanalizácie a verejného vodovodu a tiež s podmienkami,
ktoré boli na ich ochranu stanovené.
- Náklady na prípadnú prekládku vodovodného, resp. kanalizačného potrubia, ktoré nevyvolala naša spoloč-
nosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal

- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámenie ukončenia prác, vedúcemu strediska VPS Topoľčany Ing. Piter-
kovi, a pred zásypom ryhy ho prizvať na kontrolu uloženia optického kábla v miestach súbehu a križovania
navrhovaného optického kábla a verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie

5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Partizánskom zo dňa 17.09.2020  pod č.: ORHZ-PE1-267-001/2020:  posúdili projektovú dokumentáciu
predmetnej stavby a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

6. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 04.11.2020 pod č.:
TD/NS/0772/2020/Kr:

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 územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledov-
ných pripomienok:

• 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 objed-
návky, 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 sí-
del 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 vzdia-
lenosti 100 m.

• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 3 dni pred začatím 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 bez-

http://www.zsdis.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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pečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovenia 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 za-
riadení.

• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie čin-
nosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení

• Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu nízkotlakového (ďalej NTL) plynovodu a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti men-
šej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu  až po predchádzajúcom vytýčení plynáren-
ských zariadení výhradne ručne bez požitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie

• Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne
kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež
overenie priebehu trasy vŕtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neodde-
liteľnou prílohou tohto stanoviska

• V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plyno-
vodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne
kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požia-
dať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác

• Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského za-
riadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zazname-
naný do stavebného denníka

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

• Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky za-
riadenia 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 Zá-
kona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia mô-
že dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestné-
ho 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.

• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochran-
ných a/alebo bezpečnostných pásiem.

• Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zaria-
deniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 60056 a TPP 906 01.

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

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

7. Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. – dňa 16.12.2020 pod číslom: BA-4230/2020
Nedôjde 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 rôz-
nej 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 súbe-
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hoch, 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 spoloč-
nosťou 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 vyjadre-
nia 
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vy-
konať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu teré-
nu, 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 pra-
covali 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 mecha-
nickému poškodeniu 

• Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňo-
vali prístup k PTZ 

• Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
v ochrannom pásme 

• Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepo-
volanou osobou 

• Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 

• Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. 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 

• Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: 
 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ  je porušením právnej po-
vinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej 
dokumentácie. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom (28.2.2019). 
 Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slo-
vensko, 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: Krošlák. 
 PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich 
PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách zodpovedá projektant! 

 
8. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 43f, §43g a 43i zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný  

zákon) v znení neskorších predpisov upravujúce požiadavky na uskutočnenie  stavieb a príslušné STN. 
 
9. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ŠSOPaK pod č. OU-PE-OSZP-2020/0015557-002, zo dňa 22.09.2020 a č. OU-PE-OSZP-
2021/000843-002, zo dňa 13.05.2021: 
Plánovanú výstavbu je možné realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok: 
Riešená lokalita sa nachádza v intraviláne obce, mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, 
mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 
12 zákona o ochrane prírody, tu platí prvý stupeň ochrany prírody. 
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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, udr-
žiavanie 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.  

Taktiež 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 vlast-
né 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. 
 

10. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Partizánske, odboru starostlivosti o životné 
prostredie oddelenie ŠVS pod č.: a OU-PE-OSZP-2020/001555-002, zo dňa 12.10.2020.  
Predpokladaná stavba „PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na Nitrou“ v k. ú. Žabokreky nad Nitrou je 
z hľadiska ochrany  vodných pomerov je možná a možno ju uskutočniť pri splnení nasledovných podmienok: 

− Počas výstavby a prevádzky stavby postupovať tak, aby nebola ohrozená akosť alebo zdravotná 
bezchybnosť povrchových a podzemných vôd a dodržiavať 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 predpisov. 

Vyjadrenie sa považuje podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je 
príslušný stavebný úrad. 

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Partizánske, odbor starostlivosti o životné pro-

stredie oddelenie ŠSOH pod č.: OU-PE-OSZP-2020/001554, zo dňa 17.09.2020. zo dňa 17.09.2020 a č. 
OU-PE-OSZP-2021/000742-002, zo dňa 17.05.2021 

- odpady vzniknuté pri realizácií stavby „PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na Nitrou“, je po-
trebné dať prednostne na zhodnotenie oprávnenej organizácií,  iba nevyužiteľnú časť odpadov vy-
viesť na  riadenú skládku odpadov, 

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

- výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy, zvyšnú časť dať prednostne na zhodnotenie, 
- pôvodca odpadu vzniknutého pri realizácií stavby, požiada pred kolaudáciou tunajší úrad o vyjadre-

nie a predloží  orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o zhodnotení resp. zneš-
kodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi. 
 

12. Rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pracovisko Prievidza 
zo dňa 02.10.2020 pod č. KPÚTN-2020/19654-2/80055. 

KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe oznámenia doru-
čeného dňa 11.09.2020 o začatí územného konania stavby: „PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na 
Nitrou“ stavebníka: Slovak Telekom a.s vydáva podľa  § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce zá-
väzné stanovisko:  

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby v katastrálnom území Žabokreky na Nitrou súhla-
sí a určuje tieto podmienky: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 
písomne ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je  možné 
vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaných archeologickej lokality.  

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ 
Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudá-
cií stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom 
(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu.  

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 vykoná-
vanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza priamo alebo prostredníctvom obce. 
Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Ná-
lez sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním po-
verenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni  odo dňa oznámenia nálezu. Do ob-

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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hliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä 
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže  vy-
zdvihnúť a premiestniť z pôvodného  miesta a z nálezových súvislostí iba 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 lokalizácií nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je zá-
väzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných or-
gánov 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. 

Nakoľko sa plánovaná vyššie uvedená líniová stavba nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnej kul-
túrnej pamiatky  Hrádok (Veža obytná) zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri ne-
hnuteľných kultúrnych pamiatok SR ÚZPF pod č. 280/0 parc. Č. 327/1 v k.ú. Žabokreky nad Nitrou a Mauzó-
leum rodín Zsambokréty a Andránszky zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri ne-
hnuteľných kultúrnych pamiatok SR ÚZPF pod č. 10567/0 parc. Č. 1027 v k.ú. Žabokreky nad Nitrou je nutné 
stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k poškodeniu NKP. K ďalším patrí kostol.  

V zmysle § 27 ods.2 pamiatkového zákona nemožno v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezpro-
strední okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu 10m od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, 
10m sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hrani-
ce pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou pozemok 

13. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 12.10.2020 pod
číslom OU-PD-OCDPK-2020/023999-006:

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad 
odbor dopravy“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1a podľa § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 
180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako vecne 
a miestne príslušný cestný správny orgán podľa ustanovení § 3 ods. 1 písm. c, ods. 5 písm. f a ods. 7 záko-
na č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zá-
kon 135/1961 Zb.) a dotknutý orgán v zmysle §140a zákona 50/1976 Zb z 27.4.1976 o územným plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §140b stavebného zákona na 
základe predloženej dokumentácie stavby„PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na Nitrou“ dáva nasle-
dovné vyjadrenie: 
S navrhnutým technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

• Stavebník včas pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad  Prievidza o vydanie rozhodnutia o
zvláštnom užívaní komunikácie II/1745 (zásah do telesa cesty pretláčaním), určenia prenosných do-
pravných značiek a v prípade potreby o čiastočnú uzávierku cesty III/1745

• Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty III/1745nebude uklada-
ný žiadny materiál a predmety

• Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby v zmysle §6 ods.1 zákona 135/1961 Zb. Nebude
cesta II/593 poškodzovaná a znečisťovaná

14. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Partizánskom, odbor poriadkovej a dopravnej polície zo 
dňa 22.10.2020 pod číslom ORPZ-PE-OPDP4-1-114/2020:

S vydaním územného a stavebného povolenia stavby „PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na 
Nitrou“, k. ú. Žabokreky nad Nitrou, viď príloha žiadosti projektová dokumentácia súhlasíme za dodržania 
nasledovných podmienok: 

• Križovanie komunikácií bude realizované pretláčaním bez zásahu do komunikácií, chodníkov a par-
kovísk

• Trasa umiestnenia siete bude vedená v maximálne možnej miere mimo komunikácií, chodníkov
a parkovísk

• V prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky a vydania zvláštneho užívania pozemnej komuni-
kácie, požadujem pred jeho vydaním na odbor poriadkovej a dopravnej polície OR PZ v Partizán-
skom predložiť k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorá
bude navrhnutá v zmysle platných zásad, technických podmienok a noriem, v súlade so zákonom č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškov MV SR
č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov.
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Odbor poriadkovej a dopravnej polície OR PZ Partizánske si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť 
podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky alebo dôležitý verejný záujem  

 

15. Stanovisko Slovenskej správy ciest č. SSC/9936/2020/6470/28788 zo dňa 22.09.2020 
K predloženej PD máme nasledovné pripomienky: 
1.Súhlasíme s križovaním št. cesty I/64 formou pretláčania riadeným pretlakom. Pretláčanie požadujeme 
realizovať kolmo na os cesty s uložením kábla do chráničky v min. hĺbke 1,2 m od nivelety cesty po hornú 
hranu chráničky (bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky). Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, 
aby jej konce presahovali min. 0,25 m steny montážnych jám. 
2. Súhlasíme s umiestnením montážnych jám v zelenom páse min. vo vzdialenosti 2-10m štátnej cesty I/64. 
3. Pri uložení vedenia v chodníku bude pracovná ryha vyhľbená až existujúcim obrubníkom mimo cestné te-
leso št. cesty I/64 
4. Zemné práce nesmú ohrozovať stabilitu telesa štátnej cesty I/64 a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 
3050. Výkopová zemina a ani iný akýkoľvek materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty, resp. cest-
nom telese. Znečistenie a poškodenie št. cesty (vrátane cestného vybavenia a zariadenia) musí byť bezod-
kladne odstránené. 
5 . Po ukončení stavebných prác miesto zásahu uviesť do pôvodného stavu s dôrazom na dôsledné zhutne-
nie stavebných jám  
6. Počas realizácie nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa (zabezpečiť stabilitu cestného výkopu) 
a ani k poškodeniu odvodňovacieho systému. 
7. Investor/zhotoviteľ stavby zodpovedá od začiatku do ukončenia prác za bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky ako aj za prípadné škody na št. ceste I/64 a jej príslušenstve vzniknuté v dôsledku činnosti inves-
tora/zhotoviteľa. 
8. K začatiu a ukončeniu prác je potrebné prizvať zástupcu SSC IVSC Žilina. Začatie prác oznámiť min. 3 dni 
vopred 
9. Počas realizácie požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu  majetkového 
správcu št. cesty I/64 
10. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného 
odovzdania zástupcovi majetkového správcu komunikácie. 
11. Pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť porealizačný geometrický plán zástupcovi SSC IVSC Ži-
lina. 
12. Investor predmetnej stavby zabezpečí v lehote do 3 mesiacov od kolaudácie stavby uzavretie zmluvy 
o vecnom bremene medzi vlastníkom pozemku parc.č. KN „C“ 1031 a investorom stavby, pričom investor 
stavby zabezpečí spracovanie porealizačného geometrického plánu na určenie vecného bremena 
a následne vypracovanie znaleckého posudku. SSC IVSC Žilina žiada o priebežné informácie vo veci 
a žiada o zaslanie jedného exemplára geometrického plánu. Zmluva o vecnom bremene sa považuje za 
uzavretú dňom zápisu vecného bremena na príslušný LV do časti C  
13. Vlastník je povinný v prípade investičných zámerov správcu št. cesty I/64 premiestniť resp. odstrániť 
uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty. 
14. Stavebné práce v tesnej blízkosti cestného telesa nesmú byť realizované v období výkonu zimnej údrž-
by. 
15. V prípade, že počas realizácie dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na št. ceste I. triedy, 
príp. preprava nadmerného alebo nadrozmerného nákladu je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zá-
kona 135/1961 Zb 
16. O vyjadrenie je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán. 
 S vydaním územného rozhodnutia stavby „PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na Nitrou“ súh-
lasíme s podmienkou, že naše pripomienky budú uvedené v územnom rozhodnutí stavby. 
 
16. Vyjadrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, zo dňa 10.12.2020,  č. ASM - 41 – 2859/2020 
S realizáciou PART_01, INS-FTTH-PE-01- Žabokreky na Nitrou súhlasíme. V danej lokalite sa nenachá-
dzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany 
SR 
 
17. Vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. CPTN-OTS-2020/006423-002 zo dňa 
16.09.2020  
Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlast-
né telekomunikačné vedenia 
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18. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zo dňa 09.10.2020, pod č. SC/2020/1445-2: 
Správa ciest TSK s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu 

v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

− Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb.z. 
v platnom znení) a STN 

− Akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie  SC TSK, 

− Nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste IIa III triedy, prípadne 
na objekt priepustu 

− stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest 

− Stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá 
v telese cestnej komunikácie II. a III. triedy zástupcovi správcu komunikácie 

− Stavebník zdokumentuje za účasti zástupcu správcu komunikácie SC TSK (Ing. František 
Staňo, 0902 978 612) stavebný stav cestnej komunikácie III triedy a priľahlého cestného te-
lesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje 
budú odovzdané zástupcovi  SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác. 

− Stavebník zdokumentuje za účasti zástupcu správcu komunikácie SC TSK (Ing. František 
Staňo, 0902 978 612) stavebný stav cestnej komunikácie III triedy a priľahlého cestného te-
lesa po realizácii stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi  SC TSK 
pred začiatkom realizácie stavebných prác. 

− po ukončení stavebných prác je stavebník povinný časť cestného telesa cestnej komuniká-
cie III/1761 a III/1745 priľahlého k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať zástupcovi 
správcu komunikácie  

− líniová stavba bude vedená pozdľž cesty III triedy v zelenom páse bez zásahu do telesa 
cestnej komunikácie III triedy. V prípade zásahu do telesa cestnej komunikácie III triedy 
predložiť žiadosť na odsúhlasenie 

− križovanie vedenia  s komunikáciou III/1761 a III/1745 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. 0,6 m od cestného telesa; 

− Práce musia byť realizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty 

− Nesúhlasíme s riešením vzdušných optických prípojok nad cestou III/1761. Prípojky žiadame 
realizovať pretláčaním pod cestnou komunikáciou III triedy 

− Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho 
systému cestnej komunikácie/priekopy, priepusty; 

− Počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste stavebný materiál  

− Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvod-
ňovacie zariadenia a pod.) 

− Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie 
pomery, novovybudovaný systém odvádzania dažďových vôd bude narúšať stabilitu, poško-
dzovať cestu III triedy, alebo bude obmedzované zabezpečovanie údržby cestnej komuniká-
cie, prípadne vzniknú iné škody na telese cestnej komunikácie III triedy spôsobené výstav-
bou, stavebník na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie 
potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady 

− Staveniskovou dopravou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť 
cestnej premávky 

− Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, 
resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na vlastné náklady, 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 
terén  v okolí cestnej komunikácie  

 

SCTSK  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 úhra-
du už vzniknutých nákladov. 

 
SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. tri. a na ma-

jetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa / stavebníka/. 
 
SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou 

predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu dodržiavania  stanovených podmie-
nok. 
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Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Vlastník horeuvedenej 

cesty  je podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny kraj. 

 
19. Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín zo dňa 24.09.2020, pod č. : TSK/2020/04576-22 

• Po ukončení realizácie stavby žiadame v zmysle §66 ods 2 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách v platnom znení podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti na 
základe GP porealizačného zamerania s vymedzením rozsahu vecného bremena s ochranným 
pásmom siete Následne žiadame o predloženie dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej 
jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti(Pozemky KN „C“ p.č. 845 k.ú. 
Žabokreky nad Nitrou) 

• Optické siete vedené súbežne s cestami III/1745 a III/1761 budú uložené v chodníkoch, spevnených 
plochách, alebo v cestnom pomocnom pozemku – zelený pás 60cm za vonkajšou hranou priekopy 

• Križovanie optického kábla s cestami III/1745 a III/1761 bude realizované bezvýkopovou technológi-
ou bez zásahu do asfaltového povrchu vozovky kolmo na os cestnej komunikácie formou pretláčania 
min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy umiestniť mimo jazdných pruhov, spevnenej 
a nespevnenej krajnice dotknutej cestnej komunikácie 

• Optické prípojky nad cestou žiadame realizovať pretláčaním pod cestnou komunikáciou III triedy, 
nesúhlasíme s riešením vzdušných optických prípojok nad cestami III/1745 a III/1761 

• Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník 
nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej ko-
munikácie  

• Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na 
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie optických sietí a Určenia prenosného 
dopravného značenia počas realizácie prác 

• Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom 
znečistení musia byť bezodkladne očistené 

• premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná nad 
rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia 

• O začatí  a ukončení stavby prác písomne informovať správcu komunikácie  SC TSK – cestmajster-
stvo SC TSK Partizánske, Ing. František Staňo, e-mail: frantisek.stano@sctsk.sk, tel 0902 978 612 

• Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú ob-
hliadku 

 
Tunajší úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká ná-
rok na úhradu už vzniknutých nákladov.  
   
 Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona. 

20. MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, sekcia železničnej dopravy 
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 21078/202l/SŽDD/38644 zo dňa 07. 04. 2021 

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO 

Dňa 26.03.2021 ste v zastúpení požiadali o vydanie záväzného stanoviska - súhlasu so zriadením stavby v 

ochrannom pásme dráhy (ďalej len: OPD) na stavbu: „INS_FTTH_PE_PART_01:Žabokreky nad 

Nitrou“. 

Stavba „INS_FTTH_PE_PART_01_Žabokreky nad Nitrou“ stavebníka Slovák Telekom, 

а.s. Bajkalská 28, Bratislava má byť zriadená v OPD železničnej trate Šurany - Veľké Bielice vľavo od žkm 

79,310 do žkm 79,400 a od žkm 79,510 do žkm 79,520 v minimálnej vzdialenosti 25,0 m od osi krajnej koľa-

je. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len: MDV SR) ako orgán verejnej správy vo ve-

ciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č.513/2009 Z. z o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len: 

zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územ-

nom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy 

ani na dopravu na dráhe a podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-

ku (ďalej len: stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 140b stavebného zákona 

mailto:frantisek.stano@sctsk.sk
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vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy: 

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje 

tieto podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípad-

né zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 

б. Stavebník je povinný pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky rea-

lizácie prác s prevádzkovateľom dráhy - ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemcnsova 8, Bratislava 

vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na stavbou dotknu-

tom pozemku 

7. vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej prevádzky že-

lezníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv 

stavby na dráhu. 

8. toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe. 

9. toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 

 

21. GENERÁLNE RIADITEĽSTVO Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, číslo 
27669/2021/0230-4 zo dňa 19. 03. 2021 

Súhrnné stanovisko 

Predložená dokumentácia rieši výstavbu verejnej elektronickej telekomunikačnej siete v k.ú. 

Žabokreky nad Nitrou, čiastočne na pozemkoch v správe ŽSR, p.č. 414/9 a p.č. 412/1. Stavba bude zasa-

hovať do ochranného pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Šurany - Veľké Bielice, vľavo od trate v smere jej 

staničenia, v žkm 79,310-79,400 a v žkm 79,510 - 79,520 v min vzdialenosti 25 m od osi najbližšej koľaje. 

Upozorňujeme, že v mieste stavby sa nachádzajú podzemné vedenia ŽSR v správe Sekcie EE. 

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných kona-

niach, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-

ku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydá-

va k stavbe : „INS FTTH PE PART 01 Žabokreky nad Nitrou", pre investora : Slovák Telekom a.s., nasle-

dovné STANOVISKO: 

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlasíme s 

vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok : 

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 02252/2020/OR TT/SŽTS-5 zo dňa 

30.10.2020 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, 

2/ Nakoľko stavba zasahuje i na pozemky v správe ŽSR, v zmysle Zákona č. 351/2012 Z. z. o elektronic-

kých komunikáciách požadujeme, aby stavebník po realizácii stavby vykonal zápis vecného bremena do 

Katastra nehnuteľností a uzatvoril so ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, 

Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava dohodu o jednorazovej náhrade za zriadenie zákonného vecného bre-

mena, 

3/ S napojením objektov ŽSR (budovy ŽST) na navrhovanú optickú sieť nesúhlasíme, 

4/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej pre-

vádzky, 5/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný, 

6/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdro-

je a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi, 

7/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy 

trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, 

8/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy 
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a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme stým, aby si v budúcnosti 

uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.), 

9/ 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. 

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza stanovisko MDV SR, Sekcia železničnej dopravy 

a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. (žiadosť s PD zaslať na adresu: Námestie slobody 6, 810 05 Bratisla-

va). 

 
22. ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ 
RIADITEĽSTVO TRNAVA, pod číslom 02252/2020/ORTT/SŽTS/-5 zo dňa 30.10. 
2020: 

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej elektronickej komunikačnej siete Slovák Tele-

kom, a.s. v obci Žabokreky nad Nitrou. Trasa optického kábla zasahuje do ochranného pásma železničnej 

trate Šurany - Veľké Bielice v km 79,310 - 79,400 a v km 79,510 - 79,520 vľavo v smere staničenia v mini-

málnej vzdialenosti cca 25 m od osi krajnej koľaje. 

 
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) Vyjadrenie ŽSR – Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe. Realizáciou stavby dôjde 

ku križovaniu s trasou podzemného NN kábla v správe Sekcie EE Trnavy. Kábel bol informatívne za-
kreslený do situácie JŽM. Pred zahájením zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie a dodržať 
podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie EE Tranva..  

5) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom dopravy počas celej doby je prevádzky 
6) Stavba zasahuje na pozemky v správe ŽSR parc č. 414/9 a 412/1, preto je potrebné doriešiť zmluvný 

vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 
7) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je 

možné vydať až na základe súhrnného stanoviska na ŽSR od odboru 420 GR ŽSR od odboru 420 GR 
ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR. 

8) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k realizácii stavby podľa predlo-
ženej  PD. 

 
 
23. ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA SEKCIA, 
ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY Kollárova, 36,917 95 TRNAVA, číslo 02236/2020/QR TT/SEE-2-510 
zo dňa 21.10.2020 
 

Predmetná projektová dokumentácia rieši zvýšenie kvality ako aj kapacity poskytovaných telekomu-

nikačných služieb v k.ú. Žabokreky nad Nitrou. 

K uvedenej stavbe máme nasledovné pripomienky: 

Do priloženej situácie JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemný kábel NN, ktorý bude navrho-

vanou stavbou križovaný. Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie podzemného kábla NN na 

Sekcii EE OR Trnava na adrese seeba@,zsr.sk. 

V ochrannom pásme kábla (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, sklád-

ky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou. Zemné práce musia byť vykonávané ručne. 

Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a stanovená minimálna 

vzdialenosť, Ak sa potvrdí, že poruchu na uvedenom kábli spôsobil investor stavebnou činnosťou, bude ná-

hrada škody vymáhaná v plnej výške. Upozorňujeme Vás, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa 

budú pohybovať v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, mu-

sia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2,  I. kapitola, čl.2. 

Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania. 

Stanovisko SEE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava. 
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24. ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBLASTNE RIADITEĽSTVO TRNAVA SEKCIA 
OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, číslo 00157/2020/C)R TT/SOZT -104, zo dňa 
13.10.2020 

Vyjadrenie k PD lin. stavby: „INS_FTTH_PE_PART_01_Žabokreky nad Nitrou“, zasahujúcej do OPD 
žel. trate Šurany - Veľké Bielice, žkm cca 79,31 - 79,39 a žkm 79,51 - 79,52 v k.ú. Žabokreky nad Nitrou 
Vám Sekcia OZT predkladá nasledovné stanovisko: 
Realizáciou stavby v predloženom rozsahu nebudú káblové vedenia a zariadenia ŽSR OZT dotknuté. 
Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k PD v predloženom rozsahu pripomienky. 
 
 
25. ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO, Bratislavská 2/A, 917 02 
TRNAVA, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY a ÚDRŽBY ul.M.Rázusa577, 955 01 TOPOĽČANY, číslo 5 
8/2020/283104-SM SÚ-ŽTS TO/TO//7a.l3 zo dňa: 25.09.2020 
 
K „stavbe INS FTTH PE PART 01“ v ochrannom pásme dráhy vydáva nasledovné stanovisko: 

Predmetom zámeru je zvýšenie kvality a kapacity vybudovaním novej optickej verejnej prenosovej 
siete pre poskytovanie služieb prostredníctvom technológií FTTH v obci Žabokreky nad Nitrou. Trasa bude 
mať dĺžku 13 553 m. 
Trasa vstupuje do OPD: 
1/ v žkm 79,31-79,39, min. vzdialenosť od osi koľaje je cca 25,0 m-projektovaná prípojka 2/ v žkm 79,51-
79,52 min. vzdialenosť od osi koľaje je cca 50,0 m Stavba sa bude nachádzať v úseku trate Šurany-Veľké 
Bielice, TU/DU 3011/27,vľavo 
uvedenej trase stavby sa nenachádzajú priepusty ŽSR, mosty, priecestia ŽSR S predmetným zámerom súh-
lasíme a nemáme pripomienky. 
Toto vyjadrenie nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/a, Trnava. 

 
26. Dodržať podmienky stanoviska vydaného Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., Od-
štepný závod Piešťany – č. CS SVP OZ PN 7353/82020/2 zo dňa 02.10.2020  
Nakoľko stavba nie je v dotyku s majetkom v správe našej organizácie – nemáme pripomienky  
 
 
27. Slovanet, a. s., zo dňa 17.12.2020, vybavuje Ing. Pavol Kohút:  
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 10.12.2020 k  Vám oznamujeme, že v predmetnej lokalite sa nenachá-
dzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a. s.. Slovanet, a. s. nemá pripomienky k projektu 
stavby. 
 
 
28. Energotel, a. s., pod číslom 620202140 zo dňa 21.12.2020:  
V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku našej spoločnosti. 

29. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 11.10.2020 

Na dotknutom mieste sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku našej spoločnosti. 

 
30.Spločnosť OTNS , Vajnorská 137, 831 04 Bratislava zo dňa 15.12.2020:  
S uvedenou akciou súhlasíme bez pripomienok 

 

31. O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 21.12.2020:  
V záujmovom území sa nenachádzajú siete alebo zariadenia v správe O2 

 

32. Okresný úrad Trenčín, Majetkoprávny odbor č. OÚ TN-MPO-2020/029007 zo dňa 01.10.2020:  
Ne 

máme pripomienky 
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33. Obec Žabokreky pod číslom 577/2020/001 zo dňa 23.09.2020:
súhlasíme bez pripomienok.

34. Pri realizácii stavby dodržať STN 73 6005, 73 3050, 33 4050, 34 2100, 33 3300 a ďalšie súvisiace normy
a predpisy

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania na miestnom zisťovaní námietky 
nepredložili 

     Platnosť rozhodnutia - toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa, 
kedy nadobudlo právnu moc. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povo-
lenie na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím.    

O d ô v o d n e n i e 

      Navrhovateľ : „Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení TTL Group s.r.o., 
Sládkovičová 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou“, 26.03.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o 
umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH _PE_PART_01_Žabokreky nad Nitrou“ na pozemku v rámci  intravi-
lánu  obce Žabokreky nad Nitrou – kat. územie Žabokreky nad Nitrou, výstavbou sietí budú dotknuté všetky 
ulice obce Žabokreky nad Nitrou. Oznámením zo dňa 05.05.2021 pod č.j. SOcÚ-138/2021/SP-U9/1 stavebný 
úrad začal územné konanie a na deň 18.5.2021 zvolal miestne zisťovanie. Účastníci konania svoje námietky 
uplatnili priamo na konaní a boli zahrnuté do výroku tohto rozhodnutia.   

      Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná územ-
noplánovacia dokumentácia. Stavba je v zmysle predloženej dokumentácie pre územné konanie v súlade so 
záväznými dokumentmi obce Žabokreky nad Nitrou.  

   Stavebný úrad prerokoval podmienky vydania rozhodnutia s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 
štátnej správy a nenašiel dôvody, pre ktoré by nebolo možné vydať rozhodnutie o umiestnení stavby. Ná-
mietky a pripomienky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené v 
podmienkach vo výrokovej časti rozhodnutia. 

K vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy: 

• Západoslovenská distribučná a.s., zo dňa 02.10.2020,

• Západoslovenská vodárenská spoločnosti a.s. OZ Topoľčany, zo dňa 08.10.2020, pod č. 
74578/2020/475:

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom zo dňa 17.09.2020  pod č.:
ORHZ-PE1-267-001/2020:

• SPP distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 04.11.2020 pod č.: TD/NS/0772/2020/Kr:

• Orange Slovensko zo dňa 16.12.2020 pod číslom: BA-4230/2020

• Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenia ŠSOPaK pod č. OU-PE-OSZP-
2020/0015557-002, zo dňa 22.09.2020 a č. OU-PE-OSZP-2021/000843-002, zo dňa 13.05.2021

• Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenia ŠVS pod č.: a OU-PE-OSZP-
2020/001555-002, zo dňa 12.10.2020

• Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenia ŠSOH pod č.: OU-PE-OSZP-

2020/001554, zo dňa 17.09.2020. zo dňa 17.09.2020 a č. OU-PE-OSZP-2021/000742-002, zo dňa
17.05.2021
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• Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza zo dňa 02.10.2020 pod č. KPÚTN-

2020/19654-2/80055 

• Okresný úrad Prievidza, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií komunikácií zo dňa 
12.10.2020 pod číslom OU-PD-OCDPK-2020/023999-006 

• Okresné riaditeľstvo policajného zboru zo dňa 22.10.2020 pod číslom ORPZ-PE-OPDP4-1-114/2020 

• Slovenská správa ciest č. SSC/9936/2020/6470/28788 zo dňa 22.09.2020 

• Stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, zo dňa 10.12.2020,  č. ASM - 41 – 
2859/2020 

• Stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, č. CPTN-OTS-2020/006423-002 zo dňa 
16.09.2020 

• Správa ciest TSK zo dňa 09.10.2020, pod č. SC/2020/1445-2 

• Trenčiansky samosprávny kraj zo dňa 24.09.2020, pod č. : TSK/2020/04576-22 

• MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, sekcia železničnej dopravy 
a dráh, odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 21078/202l/SŽDD/38644 zo dňa 07. 04. 2021 

• GENERÁLNE RIADITEĽSTVO Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, číslo 
27669/2021/0230-4 zo dňa 19. 03. 2021 

• ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, pod číslom 
02252/2020/ORTT/SŽTS/-5 zo dňa 30.10. 2020 

• ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA SEKCIA, 
ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY Kollárova, 36,917 95 TRNAVA, číslo 02236/2020/QR 
TT/SEE-2-510 zo dňa 21.10.2020 

• ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY OBLASTNE RIADITEĽSTVO TRNAVA SEKCIA 
OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, číslo 00157/2020/C)R TT/SOZT -104, zo dňa 
13.10.2020 

• ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO, Bratislavská 2/A, 917 02 
TRNAVA, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY a ÚDRŽBY ul.M.Rázusa577, 955 01 TOPOĽČANY, 
číslo 5 8/2020/283104-SM SÚ-ŽTS TO/TO//7a.l3 zo dňa: 25.09.2020 

• Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany – č. CS SVP OZ PN 
7353/82020/2 zo dňa 02.10.2020  

• Slovanet zo dňa zo dňa 17.12.2020 

• Energotel, a. s., pod číslom 620202140 zo dňa 21.12.2020, 

• UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 11.10.2020 

• Spločnosť OTNS , Vajnorská 137, 831 04 Bratislava zo dňa 15.12.2020 

• O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 21.12.2020 

• Okresný úrad Trenčín, Majetkoprávny odbor č. OÚ TN-MPO-2020/029007 zo dňa 01.10.2020 

• Obec Žabokreky nad Nitrou -stanovisko obce 577/2020/001 zo dňa 23.09.2020 
 

 
 
Ostatné dotknuté orgány štátnej správy svoje stanoviská k povoľovanej stavbe v určenej lehote neoznámili, 
a má sa zo to, že zo stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
     
 
      Stavebný úrad si zabezpečil potrebné podklady pre vydanie územného rozhodnutia a umiestnenie stav-
by vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu určeným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov.       
 
 
      Žiadateľ  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch  uhradil správny poplatok vo výške 
100,- € do pokladnice obce Žabokreky nad Nitrou dňa 26.03.2021.   
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P o u č e n i e 
 
        Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné sa odvolať v lehote do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad 
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom obce Žabokreky nad Nitrou. Včas podané odvo-
lanie má odkladný účinok.  Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad 
právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. 
      Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          Cyril Cabadaj                                                  
                                                                                                                           starosta obce                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa:.  

1. TTL Group s.r.o., Sládkovičová 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
2. Obec Žabokreky nad Nitrou, starosta obce, 958 52 Žabokreky nad Nitrou  
3. a/a 
 




