OBEC DOLNÁ MAR IKOVÁ
Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková
Číslo: 116/2021-003 TS1-20

v Dolnej Marikovej dňa: 29. 11. 2021

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE
Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO:
35763469 (ďalej len „navrhovateľ“) v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o. Súvoz 738/1, 911
01 Trenčín, IČO: 36299448, podal dňa 28. 05. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, na pozemkoch
katastrálnom území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková.
Obec Dolná Mariková, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; posúdil
predloţený návrh podľa § 35 aţ § 38 stavebného zákona.
Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších
predpisov
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY
optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“
Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Dolná Mariková, v obci
Dolná Mariková tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí súčasť tohto
rozhodnutia.
Zatriedenie stavby: Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu je stavba inžinierskou
stavbou – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné
stožiare, v zmysle ust. § 43a ods. 3 písm. h) stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení
stavieb.
I. Popis líniovej stavby:
- podľa predloţenej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala spoločnosť
Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448; dátum 05/2021:
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Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Dolná Mariková podľa
priloţených výkresov.
Trasa výkopu bude začínať v ústredni (HRz:Dolná Mariková) v budove COOP Jednoty
s adresou Dolná Mariková 157 na parcele KN-C 874/4. Výkopy v záujmovej oblasti budú vo
väčšine v zelenom páse. Kriţovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené vo
väčšine prípadov pretláčaním. V prípade, ţe nebude moţné pretláčanie realizovať (veľký
výskyt inţinierskych sietí, priestorové podmienky...) bude kriţovanie uskutočnené výkopom,
pričom bude povrch obnovený do pôvodného stavu. Všetky povrchy, ktoré budú dotknuté
stavbou, budú vrátené do pôvodného stavu. Trasa nového výkopu vo veľkej miere kopíruje
existujúce metalické (telefónne) káble Slovak Telekom, a.s.
Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom
plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré bude situované na verejnom
priestranstve.
Do výkopu sa poloţia pre primárnu sieť zväzky s mikrotrubičiek 12/8mm. K jednotlivým
domom a budovám poloţia príslušné 7 min zväzky trubičiek úloţné s takou dimenziou, aby
boli pripojené všetky objekty po trase a aby boli ponechané rezervy pre prípadnú budúcu
zástavbu.
Do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne vláknový optický minikábel s postupným
zniţovaním dimenzie k novonavrhnutým PODB.
Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na
plánovanú stavbu INS_FTTH_PB_POVB 02 Dolná Mariková pripojení počas realizácie
stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto
sú v zmysle § 139b ods. 8 písm c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a
ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa na ne nevyţaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
a zároveň, v zmysle § 56 pism. b) stavebného zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie.
V rámci tejto stavby budú podľa vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej
republiky č. 532/2002 Z. z., § 4, odsek 5, písm e) bod 1 na pripojenie niektorých ťaţšie
dostupných domov vyuţité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich stĺpoch
Slovak Telekom, a.s. Bude potrebné postaviť nové stĺpy Slovak Telekom podľa projektovej
dokumentácie.
Dĺţka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 11 530 m.
Zoznam výkopom dotknutých parciel je v prílohe č. 2 technickej správy, predloţenej DUR.
Územie výstavby
Územie stavby je určené trasou HDPE rúr, multirúr, mikrotrubičiek, minikáblov a optickej
siete a realizáciou ostatných technologických zariadení v rámci projektu INS_FTTH_PB_
POVB_02_Dolná Mariková - v obci Dolná Mariková. Územie výstavby je vyznačené na
grafickej prílohe „Polohopisný plán“.
Popis kriţovania a súbehov vodných tokov
Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku kriţovaniu vodného toku Marikovský potok, Besné
a bezmenných vodných tokov.
Ku kriţovaniu vodného toku Marikovský potok dôjde:
• na parcele KN-C 3064 (KN-E 1594/2 a KN-E 1590/2), v k. ú. Dolná Mariková –
Kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak
Telekom, ktorá je v hĺbke 1,5m pod niveletou dna vodného toku.
• na parcele KN-C 1985/6 (KN-E 1576/4), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené
zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického
kábla do tejto chráničky.
• na parcele KN-C 1985/3, v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené zavesením
oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického kábla do
tejto chráničky.
Strana: 2 rozh. č. 116/2021-003

• na parcele KN-C 1985/1 (KN-E 810/1 a KN-E 10369), v k. ú. Dolná Mariková –
Kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak
Telekom, ktorá je zavesená na mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Nedôjde
k ďalšiemu zásahu do koryta vodného toku.
Ku kriţovaniu vodného toku Besné dôjde:
• na parcele KN-C 1278/1 (KN-E 261), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené
zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá je zavesená na
mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do koryta vodného
toku.
Ku kriţovaniu bezmenného vodného toku dôjde:
• na parcele KN-C 1798 (KN-E 199), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené
riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,5m pod niveletou dna vodného toku. Štartovacia
a cieľová jama budú viac ako 4,0m od brehovej čiary vodného toku.
Ku kriţovaniu bezmenného vodného toku dôjde:
• na parcele KN-C 428/1 (KN-E 736 a KN-E 4256/1), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie
bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá
je zavesená na mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do
koryta vodného toku.
• na parcele KN-C 428/1 (KN-E 702), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené
zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického
kábla do tejto chráničky.
Ku kriţovaniu bezmenného vodného toku dôjde:
• na parcele KN-C 2004 (KN-E 1014/2), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené
zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického
kábla do tejto chráničky.
• na parcele KN-C 352 (KN-E 1014/1), v k. ú. Dolná Mariková – Kriţovanie bude riešené
zavesením oceľovej chráničky na mostnú konštrukciu a následným zatiahnutím optického
kábla do tejto chráničky.
Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š.p. a Lesov SR.
Popis kriţovania a súbehov komunikácií
Pri realizácii dôjde ku kriţovaniu a súbehu trasy s cestou III/1976, ku kriţovaniu a súbehu
trasy s cestou III/1980 a s miestnymi komunikáciami.
Ku kriţovaniu trasy s cestou III/1976 dôjde na cestnom kilometri:
• cca 5,30 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 5,38 – kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky.
Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
• cca 5,47 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 5,72 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 5,82 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 5,98 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 6,12 – kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky.
Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
• cca 6,41 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
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• cca 6,47 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 6,73 – kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky.
Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
• cca 7,00 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 7,07 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 7,14 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 8,63 – kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky.
Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
• cca 8,88 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
K súbehu trasy s cestou III/1976 dôjde na cestnom kilometri:
• cca 5,30 – 5,38 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,8 m od cestného telesa.
• cca 5,46 – 5,57 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,8 m od cestného telesa.
• cca 5,66 – 5,72 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 5,72 – 5,82 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 5,82 – 5,98 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,8 m od cestného telesa.
• cca 5,94 – 6,11 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 6,13 – 6,41 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 6,41 – 6,47 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 1,0 m od cestného telesa.
• cca 6,92 – 7,00 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,7 m od cestného telesa.
• cca 7,00 – 7,11 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 7,07 – 7,20 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 7,40 – 7,48 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 8,88 – 9,04 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
• cca 9,00 – 9,04 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa.
Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Dolná Mariková.
Ku kriţovaniu trasy s cestou III/1980 dôjde na cestnom kilometri:
• cca 0,02 – kriţovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou
povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu.
• cca 0,19 – kriţovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky.
Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.
K súbehu trasy s cestou III/1980 dôjde na cestnom kilometri:
• cca 0,00 – 0,55 – pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo
vzdialenosti min. 0,6 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne
(v zastavanom území) obce Dolná Mariková.
Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja.
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Kriţovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m
pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, ţe nebude
moţné riešiť kriţovanie pneumatickým pretláčaním, bude kriţovanie cestnej komunikácie
riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, ţe by
terénne podmienky alebo existujúce inţinierske siete neumoţnili pretláčanie miestnych
komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, kriţovanie bude riešené prekopaním
v hĺbke min. 0,9 m a uloţením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia
zodpovedných úradov obce Dolná Mariková.
Podľa ods. 1 písm. a) § 66 zákona č. 351/2001 o elektronických komunikáciách
podnik/poskytovateľov sietí a sluţieb môţe v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom
záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti;
tieto povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na
dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené oprávnenia sú podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného
zákona inými právami – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Vzhľadom na to,
v konaní o umiestnení stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať
verejná sieť, sa nevyţadujú.
Budovanie verejných elektrických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú ţiadne
alebo hospodárska súťaţ medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento
fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.
II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:
1/ Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Dolná Mariková,
tak ako je zakreslené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala
spoločnosť Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448;
dátum vypracovania 05/2021, zodpovedný projektant Ing. Helena Horňáková –
autorizovaný stavebný inţinier, reg. č. 0756*A2. Líniová stavba musí byť osadená tak,
aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásem existujúcich inţinierskych sietí,
v súlade so situačnými výkresmi KN-C č. 0 aţ č. 18 a KN-E č. 1 aţ č. 18, predloţenej
dokumentácie pre územné rozhodnutie.
2/ Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyţaduje
pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane
oporných a vytyčovacích bodov.
3/ Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie
všetkých podzemných vedení a zariadení v navrhovanej trase stavby a po celú dobu
výstavby zabezpečiť ich ochranu.
4/ Z dôvodu rozkopávok a obmedzení na trase líniovej stavby je navrhovateľ povinný
vytýčenie stavby v obci zabezpečiť za účasti starostu obce a včas oznámiť realizáciu
stavby na obec Dolná Mariková.
5/ Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore
staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred zahájením stavebných prác.
Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas stavebných prác
náleţite chrániť a podľa potreby sprístupniť. Pri súbehu a kriţovaní podzemných
inţinierskych sietí je nutné dodrţať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení
technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inţinierske
siete.
6/ Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma existujúcich inţinierskych sietí
a cestných komunikácii.
7/ Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia
inţinierskych sietí, zariadení a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri
realizácii prác.
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Pri súbehu a kriţovaní podzemných inţinierskych sietí je potrebné dodrţať STN 73 6005
– Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
Pred zahájením prác je potrebné vyţiadať povolenie o výnimke zo zákazu činností
z ochranného pásma cesty, zvláštne uţívanie ciest, určenie dopravného značenia,
povolenie – záväzné stanovisko k pripojeniu na cestu, uzávierku cesty.
V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť
vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických
a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí
podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím.
Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je
potrebné poţiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín
podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších
predpisov.
Pred vstupom na poľnohospodárske pozemky je potrebné požiadať príslušný orgán
(Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor) o súhlas s použitím
poľnohospodárskej pôdy do jedného roka na nepoľnohospodárske účely v súlade so
zákonom č. 220/2004 Z. z.
Navrhovateľ resp. stavebník je v prípade súbehu a križovania vodných tokov optickou
sieťou povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy (Okresný úrad Považská Bystrica,
odbor starostlivosti o ŽP) o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené
pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov .
V súlade s ust. § 66 ods. 9 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov je potrebné, „Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh
všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant“,
v lehote do zahájenia stavby.
V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na
ochranu a tvorbu ţivotného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodrţiavať vyhl. č.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko.
Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej ţivotnosti vyhovovať základným
poţiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými poţiadavkami na
stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, poţiarna bezpečnosť stavby, hygiena
a ochrana zdravia a ţivotného prostredia, bezpečnosť stavby pri uţívaní, ochrana pred
hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.
Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodrţané príslušné ustanovenia § 47 aţ § 53
stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické poţiadavky na výstavbu
a príslušné STN.
Pri výstavbe musia byť dodrţané všetky t. č. platné hygienické, poţiarno-bezpečnostné
predpisy a zásady ochrany a tvorby ţivotného prostredia.
Stavebník je povinný dodrţať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva ţivotného
prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na
stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
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23/ K realizácii stavebných prác na ceste je potrebný súhlas príslušného cestného správneho
orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne uţívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákona) v platnom znení.
24/ Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie pozemných
komunikácií, vyuţívaných na staveniskovú dopravu a v maximálnej miere dbať, aby
nedošlo k ich poškodeniu.
25/ Poţiadavky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov konania, dotknutých orgánov
štátnej správy a správcov inţinierskych sietí:
a) Obec Dolná Mariková, zastúpená starostom: rešpektovať všetky podmienky v bodoch č. 1
až č. 12 a všetky upozornenia súhlasného vyjadrenia k realizácii stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ č. 229/2020-005 zo dňa 17. 05. 2021, okrem iného:
- Časový harmonogram jednotlivých etáp realizácie stavby odsúhlasiť s Obcou Dolná
Mariková
- Kriţovanie komunikácií, vjazdov na súkromné pozemky a všetky spevnené plochy
realizovať výhradne pretláčaním prípadne mikrotunelovaním;
- Vzhľadom na ochranné pásma jednotlivých inţinierskych sietí rešpektovať trasu jednak
zrealizovanej časti verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojok, ale aj časti kanalizácie,
ktorá sa plánuje zrealizovať;
- Trasa OS musí byť vedená tak, aby negatívne neovplyvnila budovanie verejnej
kanalizácie okrem iného aj navýšením jej rozpočtu z dôvodu posunu trasy smerom do
stredu komunikácií;
- V miestach, kde je trasa OS vedená súbeţne s trasou verejnej kanalizácie navrhujeme
skoordinovať výkopové práce na budovaní OS spolu s výstavbou kanalizácie;
- V miestach v rámci miestnych komunikácií, kde je trasa OS vedená súbeţne s trasou
verejnej kanalizácie ţiadame trasu OS viesť výhradne vzduchom po stĺpoch;
- Ak v nevyhnutnom prípade dôjde k narušeniu asfalto-betónového krytu miestnej
komunikácie, pri spätnej úprave musí byť asfalto-betónový kryt prevedený v celej šírke
komunikácie, prípadne realizovať OS vzdušným vedením;
- V prípade, ţe bude trasa OS vedená v krajnici, podmienky budú upresnené
v rozkopávkovom povolení;
- Všetky povrchy narušené realizáciou OS uviesť do pôvodného stavu;
- Poskytnúť obci Dolná Mariková porealizačné zameranie stavby;
- Časový harmonogram realizácie prác na OS koordinovať s harmonogramom realizácie
prác líniovej stavby Realizácia optických sietí UD-1 Udiča, Klieština, Dolná Mariková,
Horná Mariková – Územné rozhodnutie o umiestnení inţinierskej stavby č. 2015/526 –
TA5/A-10, 194/2018-TA5/A-10;
- Obec Dolná Mariková súhlasí s realizáciou navrhnutej nadzemnej optickej siete po
stĺpoch Slovak Telekom a.s.;
- V prípade osadenia nových stĺpov je potrebné stanovisko vlastníka pozemku a jeho
správcu;
- Podľa vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z.,
§ 4, odsek 5, písm. e) bod 1a 2 budú na pripojenie niektorých ťaţšie dostupných domov
vyuţité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich a po nových stĺpoch Slovak
Telekom, a.s.. Obec Dolná Mariková súhlasí s realizáciou nových stĺpov Slovak Telekom
podľa projektovej dokumentácie;
- Upozorňujeme, ţe v profile miestnych komunikácií a nachádzanú aj bezmenné potoky,
ktoré sú nie vţdy vo Vami priloţenej projektovej dokumentácii zaznačené;
- Vzhľadom na absenciu daţďovej kanalizácie v obci zároveň upozorňujeme na existenciu
individuálnych lokálnych daţďových kanalizácií;
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- V rámci ÚPN obce Dolná Mariková Stavba optickej siete „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ nie je zásadne v rozpore s ÚPN obce Dolná Mariková
schválený Uznesením OZ v Dolnej Marikovej č. 165/2020 zo dňa 26.06.2020
s podmienkou zachovania ochranných pásiem inţinierskych sietí;
- Obec Dolná Mariková si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uloţené
podmienky zmeniť v prípade verejného záujmu, tieto podmienky budú s investorom
vzájomne prekonzultované;
b) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín - dodrţať všetky podmienky uvedené v súhlasom
vyjadrení zo dňa 31. 12. 2020 číslo: TSK/2020/09520-2 k DÚR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- Pri vytýčení stavebných objektov stavby „INS FTTH PB POVB 02 Dolná Mariková“,
v mieste cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 je nevyhnutná účasť zodpovedného
pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov – hranice cestného
telesa príslušnej cestnej komunikácie v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
- Stavebník predloţí na tunajší úrad v termíne do 15 dní po realizácií stavebných
objektov uvedenej stavby geometrický plán porealizačného zamerania stavebných
objektov pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom
a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra
„C“, číslo 1983/2, katastrálne územie Dolná Mariková, obec Horná Mariková, okres
Povaţská Bystrica pod cestnou komunikáciou III/1976 a vlastníkom cestnej
komunikácie III/1976;
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK (Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín) Mgr. Erika Knapková,
e mail erika.knapkova@sctsk.sk, tel. 042 432 57 27 kl. 201 stavebný stav cestnej
komunikácie číslo III/1976 a III/1980 a priľahlého cestného telesa v mieste stavebných
objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú
odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác;
- Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej
komunikácie číslo III/1976 a III/1980 a priľahlého cestného telesa po realizácií stavebných
prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú
neodkladne odovzdané zástupcovi SC TS;
- Pri vytýčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980 po realizácií
stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka
odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov;
- Uloţenie chráničky optického vedenia uvedenej stavby pretláčaním do telesa cestnej
komunikácie číslo III/1976 a III/1980 bude pouţité kolmo na os cestnej komunikácie,
s presahom minimálne 1,500 mm od hrany spevnenej krajnice, štartovacie jamy budú
umiestnené mimo jazdných pruhov, spevnenej, nespevnenej krajnice, priekop, svahov
a cestného pomocného pozemku uvedenej cestnej komunikácie;
- Uloţenie chráničky optického vedenia uvedenej stavby v súbehu s cestnou
komunikáciou číslo III/1976 a III/1980 bude mimo spevnenej, nespevnenej krajnice,
priekop, svahov, cestného pomocného pozemku a vo vzdialenosti minimálne 1,500 mm
od hrany priľahlej spevnenej krajnice;
- Uloţenie chráničky optického vedenia uvedenej stavby bude mimo telesa príslušných
mostných objektov a priepustov cestnej komunikácie číslo III/1976 a III/1980, vo
vzdialenosti minimálne 2,500 mm od konštrukcie mostného objektu a priepustu;
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- Vybudovaním stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie
zariadenie – cestná priekopa, svah, ..., cestnej komunikácie, stavebník nesmie uloţiť do
telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťaţovať údrţbu cestnej
komunikácie;
- Stavebník je povinný umoţniť skontrolovať akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá
v telese cestnej komunikácie správcovi komunikácie – Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín;
- Po ukončení prác je stavebník povinný teleso cestnej komunikácie dotknutého stavebnými
prácami preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie.;
- Stavebník pred začiatkom prác poţiada Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán o vydanie:
• Povolenia na zvláštne uţívanie pozemnej komunikácie – cestnej komunikácie číslo III/1976
a III/1980, ktorým je uloţenie chráničky optického vedenia do telesa cesty pretláčaním,
• Určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo
III/1976 a III/1980, počas realizácie prác;
 tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
čím ţiadateľovi nevzniká nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov;
 vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa
stavebného a cestného zákona.
c) Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva, Bratislava – rešpektovať
poţiadavky a splnenie povinností uvedených vo vyjadrení č. 20737/2021-2063-18728 zo
dňa 04. 02. 2021, podľa ktorého nemá námietky k vybudovaniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
 Ministerstvo hospodárstva SR ako správca pozemku reg.E KN, parc. č. 380/2, zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 82 m2, k.ú. Dolná Mariková, obec Dolná Mariková, zapísaný
na LV č. 2715 nemá námietky k vybudovaniu stavby„INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná
Mariková“ a súčasne povoľuje vstup na uvedené pozemky z dôvodu realizácie stavby.
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zaväzuje investora spoločnosť Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dodrţať všetky povinnosti, ktoré mu
vyplávajú z príslušných zákonov, najmä nespôsobiť škodu na nehnuteľnostiach a po
skončení výstavby uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, alebo stavu zodpovedajúceho
predchádzajúcemu účelu.
d) Okresný úrad Trenčín, majetkoprávny odbor - rešpektovať súhlasné vyjadrenie č. OU-TNMPO-2021/005337-003 zo dňa 18. 01. 2021 k návrhu DÚR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
 uvedenou stavbou sú dotknuté pozemky v k.ú. Dolná Maríková (uvedené vo vyjadrení) vo
vlastníctve SR, v dočasnej správe Okresného úradu Trenčín,
 OÚ TN ako dočasný správca majetku štátu súhlasí s vykonaním uvedených stavebných prác
na predmetných pozemkoch, a to pri dodrţaní príslušných ustanovení zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny;
 súčasne ţiadame, aby po vykonaní potrebných prác boli pozemky bez zbytočného odkladu
uvedený do pôvodného stavu.
e) Slovenský pozemkový fond Bratislava – rešpektovať podmienky súhlasného stanovisko
k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, č. SPFS61371/
2021/740-002 zo dňa 20. 09. 2021, okrem iného:
 Podľa doloţenej projektovej dokumentácie budú predmetnou stavbou dotknuté pozemky
vo vlastníctve SR, v správe SPF;
 SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám oznamuje, ţe súhlasí s územným
rozhodnutím a s realizáciou stavby na pozemkoch SPF a NV podľa PD za podmienok:
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 stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia
podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF
o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou zmluvy
o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán
podľa skutočného vedenia a uloţenia stavby;
 k realizácií stavby je potrebné stanovisko prípadného uţívateľa pozemkov SPF a NV;
 po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohli
byť vyuţívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje
náklady;
 SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie
vecného bremena;
 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a ţiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previesť na ţiadateľa, zároveň ţiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutými pozemkami.
f) LESY SR š. p., odštepný závod Povaţská Bystrica – rešpektovať podmienky stanoviska
k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, podľa ktorého nemá
námietky k danej stavbe za podmienok, okrem iného:
- stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie,
- terénne a iné úpravy budú navrhnuté a realizované tak, aby zostal zabezpečený
bezproblémový príjazd mechanizmov k pozemkom,
- obhospodarovateľ lesa, nezodpovedá za škody spôsobené na majetku v prípade ťaţby
drevenej hmoty, lesného poţiaru, pádom konárov a stromov, ani v prípade ţivelných
pohrôm,
- v prípade zvýšených nákladov na ťaţbu a pribliţovanie drevenej hmoty z dôvodu ochrany
majetku stavebníka v ochrannom pásme lesného porastu, sa stavebník zaväzuje uhradiť.
g) Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica - rešpektovať všetky podmienky dané vo vyjadrení
č. 547/2021/SSM-OMNaŠČ zo dňa 18. 01. 2021 k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- stavba bude realizovaná bez nutnosti finančnej spoluúčasti SP, a.s., alebo akejkoľvek inej
kompenzácie z našej strany,
- optické vlákno ţiadame ukončiť vtiahnutím dovnútra budovy pošty – variant „1“,
- pri realizácií neobmedziť a neohroziť zamestnancov a klientov SP, a.s.,
- pri realizácií obmedziť poškodenie majetku SP, a.s., v prípade poškodenia majetku SP, a.s.,
stavebník zabezpečí opravy poškodeného majetku v plnej výške,
- zabezpečiť kvalifikované opravy a úpravy v prípade narušených alebo poškodených
povrchov, chodníkov a prístupových komunikácií,
- zabezpečiť prístup do objektu SP, a.s.
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu zamestnancov SP, a.s.,
- počas realizácie dodrţiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre uvedené práce,
- po skončení prác očistiť spevnené plochy, ktoré sú vo vlastníctve SP, a.s., od prípadného
znečistenia,
- ak bude potrebné vyuţívať pre stavebnú činnosť aj pozemok vo vlastníctve SP, a.s., je
potrebné aby sa stavebník obrátil s písomnou ţiadosťou na SP, a.s., s povolením na vstup.
Detaily ako aj reţim vstupu bude dohodnutá po doručení oficiálnej ţiadosti,
- ukončenie realizácie ţiadateľ ohlási referentovi OIUN Ing. Július Strečok, t.č. 0903
793 281 z dôvodu obhliadky výkopových prác,
- z dôvodu zabezpečenia krátkodobého vstupu a vjazdu do objektov SP, a.s. ţiadame
o zaslanie identifikácie všetkých vykonávateľov stavebných prác (titul, meno a priezvisko,
číslo platného dokladu totoţnosti, EČV) minimálne 30 pracovných dní pred samotnou
realizáciou prác na mail: strecok.julius@slposta.sk.
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h) Okresný úrad Povaţská Bystrica, pozemkový a lesný odbor - dodrţať podmienky uvedené
v súhlasnom stanovisku zo dňa 02. 07. 2021 pod číslom: OU-PB-PLO-2021/006650-003
k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
- v prípade pouţitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ţiadame
postupovať v zmysle § 17 Zák. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej
pôdy a poţiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutej parcely,
- pri dočasnom zábere do 1 roka, treba preloţiť ţiadosť o udelenie súhlasu na pouţitie
poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 Zák. 220/2004 Z.z.
i) Podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Povaţská Bystrica, odbor starostlivosti
o ţivotné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 28. 12. 2020 pod č.: OÚ-PBOSŢP-2020/014426-2 ZJ16 ku konaniu vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu
„INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, ktorá bude realizovaná v zastavanom
území obce v k.ú. Dolná Mariková nachádzajúcich sa v území s I. stupňom ochrany
z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia na
predmetnú stavbu nemá pripomienky;
j) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva - dodrţať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení zo dňa 28. 12. 2020 pod č.:OU-PB-OSZP-2020/014429-002: k projektovej dokumentácii
v územnom konaní stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“, okrem iného:
- s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa
zákona o odpadoch a podľa predloţenej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje ţivotné prostredie;
- vzniknuté odpady je potrebné zhromaţďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiaducim únikom. Odpady je potrebné
odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- vzniknuté odpady je potrebné zaraďovať podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŢP SR
č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
- o nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŢP SR
č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov;
- pokiaľ mnoţstvo vzniknutých odpadov pri realizácií stavby presiahne ročne viac ako
jednu tonu kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je
potrebné tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3
vyhlášky MŢP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov;
- za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údrţbe, rekonštrukcii alebo
demolácii komunikácií je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej
bolo vydané stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je zodpovedná osoba zároveň
povinná vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii
alebo údrţbe komunikácií.
k) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy, rešpektovať vyjadrenie zo dňa 12. 01. 2021 pod č.: OU-PB-OSZP2021/000589-002, v ktorom okrem iného uvádza: realizácia predmetnej stavby
„INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ je moţná z hľadiska ochrany vodných
pomerov za podmienok, okrem iného:
- Trasa optického kábla bude kriţovať vodné toky respektíve zasahovať do ich ochranných
pásiem. Na takéto stavby sa vyţaduje vydanie súhlasu orgánom štátnej vodnej správy
podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Príslušným úradom k vydaniu súhlasu je
tunajší úrad. K ţiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predloţiť stanovisko správcu
vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia
stredného Váhu I. Púchov;
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- Okrem kriţovaní s vodnými tokmi uvedenými v technickej správe projektovej
dokumentácie upozorňujeme taktieţ na kriţovanie s bezmenným vodným okom parc.
KNC č. 1588, a na dvojnásobné kriţovanie s vodným tokom Kohútov potok (p. KNC č.
1541/1);
- Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy sa podľa § 28 tohto zákona sa povaţuje za
záväzné stanovisko.
l) Navrhovateľ dodrţí podmienky uvedené v súhlase podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného
zákona na stavbu vo vodách a na pobreţných pozemkoch vodného toku, vydanom
Okresným úradom Povaţská Bystrica – odborom starostlivosti o ţivotné prostredie,
úsekom štátnej vodnej správy dňa 18. 05. 2021 číslo: OÚ-PB-OSZP-2021/005183-002,
okrem iného:
- predmetná stavba bude uskutočnená podľa predloţenej projektovej dokumentácie
„INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“. Trasa kábla bude viackrát kriţovať
Marikovský potok, vodný tok Besné a iné bezmenné prítoky podľa projektovej
dokumentácie. Kriţovania budú riešené zavesením oceľovej chráničky na mostnú
konštrukciu a zatiahnutím optického kábla do chráničky, alebo zatiahnutím optického
kábla do existujúcej chráničky v hĺbke 1,5 m pod niveletou dna vodného toku, alebo
riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,5 m pod niveletou dna vodného toku, alebo
výkopom ponad zatrubnený vodný tok;
- pri stavebných prácach dodrţiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku
znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy;
- počas stavebných prác koryto vodného toku udrţiavať v čistom stave. Ukladať predmety
do vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môţu byť splavené do vodného toku, je
zakázané;
- v prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do
pôvodného stavu
- dodrţať všetky podmienky určené správcom vodných tokov – Slovenským
vodohospodárskym podnikom, š.p., OZ Piešťany, ktoré sú uvedené v stanovisku č. CS
SVP OZ PN 933/202/02 CZ 2941/210/2021 zo dňa 29.1.2021;
- udrţiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údrţbu a prevádzku tak, aby
umoţňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť
osôb, majetku;
- súhlas vydaný orgánom štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie príslušného
stavebného úradu;
- súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto
konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu.
m) Podľa vyjadrenia Okresného úradu Povaţská Bystrica odboru starostlivosti o ŢP č. číslo:
OÚ-PB-OSZP-2021/000595 zo dňa 12. 01. 2021 k predloţenej projektovej dokumentácii
pre ÚR líniovej stavby – činnosti „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ uvedená
činnosť nepodlieha posudzovaniu v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších predpisov (proces EIA), nakoľko nie je
zaradená v prílohe č. 8 zákona;
n) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dodrţať všetky pripomienky uvedené v záväznom stanovisku zo dňa 26. 01. 2021 pod č.:
OU-PB-OCDPK-2020/001470-002 k návrhu DUR stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02
_Dolná Mariková“, okrem iného:
 zámer ţiadame prerokovať s majetkovým správcom ciest ť. III/1976 a III/1980, t.j. Správy
ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín;
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 návrh realizačnej dokumentácie v štádiu spracovania ţiada prerokovať s tunajším
odborom, všetky kriţovania ciest treba navrhnúť pretlakmi, súčasťou dokumentácie musí
byť plán organizácie dopravy počas realizácie s návrhom dopravného značenia ciest počas
prác. Práce nemôţu byť realizované počas zimného obdobia;
 realizácia prác v cestnom telese ciest bude moţná po vybavení príslušných povolení od
cestného správneho orgánu, t.j.; povolenie na zvláštne uţívanie ciest č. III/1976 a III/1980,
povolenie čiastočnej uzávierky ciest a určenie pouţitia prenosného dopravného značenia
na týchto cestách;
 toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa
stavebného zákona, ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne uţívanie ciest,
určenie dopravného značenia,...) podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov.
l) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor krízového riadenia v stanovisku k projektovej
dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 22. 12. 2020 pod č.: OU-PB-OKR-2020/014389002, uviedol:
po posúdení predloţenej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby
z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
m) Krajský pamiatkový úrad Trenčín rešpektovať všetky podmienky záväzného stanoviska
č. KPUTN-2021/924-2/2352/FAK zo dňa 14. 01. 2021, k projektovej dokumentácii
stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
 termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou poţadujeme písomne
ohlásiť najmenej s týţdenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu
zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícií na
internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie;
 na základe ohlásenia začatia zemných prác bude dohodnutý termín obhliadky zemných
prác pracovníkom KPÚ Trenčín, z obhliadky bude vyhotovená zápisnica;
 podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“)
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo
prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny aţ do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,
najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu. Archeologický nález môţe vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa
prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predloţiť 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 vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období
od zahájenia zemných prác aţ po ich ukončenie.
n) Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných
sluţieb vo vyjadrení zo dňa 30. 12. 2020 pod číslom: CPTN-OTS-2020/007095-002
k návrhu DUR „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ a vyjadrenia k územnému
konaniu č. CPTN-OTS-2021/006110-002 zo dňa 27. 10. 2021 uvádza, ţe nemá vo
vyznačenom záujmovom území ţiadne vlastné telekomunikačné vedenia.
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o) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Bratislava
v stanovisku zo dňa 19. 01. 2021 pod číslom: ASMdpS-1-3/2021 s realizáciou stavby
„INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ súhlasí podľa priloţenej projektovej
dokumentácie – bez pripomienok.
V mieste stavby sa nenachádzajú inţinierske siete Ministerstva obrany SR; prípadné
zmeny projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe je potrebné predloţiť spolu s PD
stavby na posúdenie.
p) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Ţilina i vydal
súhlasné záväzné stanovisko k návrhu na územné konanie stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ dňa 02. 06. 2021 pod č.: 28007/2021/ÚVHR/68795.
q) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici v stanovisku
zo dňa 07. 01. 2021 pod č.: ORHZ-PB1-761-001/2020 uvádza nasledovné: k projektovej
dokumentácii stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ nemá pripomienky.
V zmysle § 1 ods.2 písm. f) bod 8. Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú technické poţiadavky na protipoţiarnu bezpečnosť pri výstavby a pri uţívaní
stavieb v znení neskorších prepisov sa táto vyhláška nevzťahuje ma inţinierske stavby t.
j. nevypracúva sa riešenie poţiarnej ochrany a z toho dôvodu príslušný orgán
vykonávajúci ŠPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviská.
r) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín - rešpektovať všetky
podmienky vyjadrenia č.: SC/2021/83-2 zo dňa 15. 01. 2021 k územnému rozhodnutiu
stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, okrem iného:
 optické káble nesmú byť umiestnené na mostných objektoch v správe SC TSK Trenčín;
 zemné káblové vedenie musí byť umiestnené minimálne 0,6 metra za vonkajšou hranou
cestnej priekopy, minimálne však 1 meter od krajnice ciest III/1976 a III/1980. Káblové
vedenie nesmie byť uloţené v cestnej priekope;
 kriţovanie cestného telesa musí byť realizované pretlakom, s umiestnením do chráničky,
bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky na oboch koncoch
minimálne 0,6 m za cestnou priekopou;
 v prípade, ţe nebude moţné pretlak ciest III. triedy realizovať a bude potrebná rozkopávka
cestného telesa, je toto nutné telefonicky nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Mgr.
Erika Knapková) a rešpektovať jeho usmernenia;
 pri realizácií stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti
a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade
znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné
náklady;
 po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do
pôvodného stavu.
s) Okresné riaditeľstva PZ v Povaţskej Bystrici – Okresný dopravný inšpektorát - dodrţať
podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku zo dňa 29. 12. 2020 číslo: ORPZ-PB-ODI40-251/2020:
 predloţiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,
 dodrţať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
 ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky)
poţadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných
komunikácií (samotných telies ciest a ich ochranných pásiem),
 v rámci celej stavby a prioritne pri kriţovaní pozemných komunikácií poţadujeme v čo
najväčšej miere vyuţiť technológiu riadeného pretláčania, príp. mikrotunelovania,
 poţadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých
pozemných komunikácií,
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 osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti budú
viditeľne označené bezpečnostným odevom oranţovej fluorescenčnej farby,
 stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku
realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej 3 dni vopred),
 povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných
komunikácií a ich ochranné pásma do pôvodného stavu,
 predloţiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného
dopravného značenia, ktoré bude pouţité počas stavebných prác,
 ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie
a v prípade, ak si to vyţiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôleţitý
verejný záujem, svoje stanovisko doplniť resp. zmeniť.
t) Slovensky vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany - dodrţať všetky
podmienky uvedené v stanovisku k územnému konaniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 29. 01. 2021 značka: CS OZ PN 933/202-02, CZ
2941/210/2021, v ktorom sa okrem iného:
 z hľadiska správcu tokov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodrţania
podmienok:
 pri súbehu kábla s vodnými tokmi rešpektovať ochranné pásmo min. 4m od brehovej
čiary tokov, pri súbehu kábla uloţenom v komunikáciách umiestniť kábel na
vzdialenejšiu stranu v smere od toku;
 kriţovanie toku riadeným mikrotunelovaním realizovať v hĺbke min. 1,5m pod dnom toku
v zmysle predloţenej PD. K začiatku prác na kriţovaní toku nutne prizvať úsekového
technika (Ing. Rázgová, tel. 0944 937 649), ktorá potvrdí dodrţanie hĺbky uloţenia
chráničky pod dnom toku, počas prác sa riadiť jej pokynmi. Štartovacie jamy umiestniť
mimo ochranného pásma toku min. 4 m od brehovej čiary toku. Kriţovanie toku
bezvýkopovou technológiou označiť orientačnými stĺpikmi podľa pokynov úsekového
technika;
 so zavesením chráničky na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník. Chráničku
umiestniť nad spodnú hranu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku.
V prípade úpravy toku na vyšší návrhový prietok s dosahom na mostné objekty a prekryté
úseky tokov, bude vlastník siete povinný preloţiť vedenie na vlastné náklady;
 v prípade vykonávania opráv, údrţby a investícií na toku bude správca sietí povinný
zrealizovať ich bezodplatné vytýčenie;
 narušený terén v pobreţných pásmach tokov zarovnať a zhutniť;
 po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Púchov projekt
skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
u) Stredoslovenská distribučná, a.s. Ţilina – dodrţať všetky podmienky uvedené vo
vyjadrení k územnému konaniu z hľadiska existencie energetických zariadení v majetku
SSE-D a.s. k stavbe zo dňa 15. 01. 2021 pod značkou 202101-UR-0001-1, okrem iného:
1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku
SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme
na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných
káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia;
- Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môţu nachádzať na situačnom výkrese:
Tyrkysová plná VN aj NN podzemné plánovaná výstavba (vydané stavebné povolenie),
červená prerušovaná čiara – VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara – VN
vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná
čiara – NN podzemné vedenia;
- dovoľujeme si Vás upozorniť, ţe v danej lokalite sa môţu nachádzať aj podzemné
vedenia tretích osôb;
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2. Všeobecné podmienky:
- toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho
použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby;
- v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na
základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke
www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluţby) vytýči určený pracovník strediska údrţby
SSD v danej lokalite;
- od energetických zariadení ţiadame dodrţať ochranné pásmo v zmysle zákona
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné
vedenie 22 kV od krajného vodiča na kaţdú stranu 10 metrov, VN zemné káblové
vedenie a NN zemné káblové vedenie na kaţdú stranu 1 meter), pričom pri NN
vzdušných vedeniach poţadujeme dodrţať manipulačný technický priestor 1 meter od
krajného vodiča NN vzdušného vedenia na kaţdú stranu. Pri realizácií výkopových
prác, ţiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme
upozorniť, ţe v danej lokalite sa môţu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb;
- v prípade súbehu a kriţovaní zemných káblových vedení ţiadame dodrţať
manipulačný priestor min. 1 meter na kaţdú stranu. V opačnom prípade pri opravách
a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia;
- pri manipulácií mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodrţať
všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem)
týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a kriţovaní;
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť
pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000;
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor
zástupcu SSD z príslušného strediska údrţby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď
v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka;
- platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie
stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané
(zmena aktuálneho zaťaţenia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy
v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod).
v) Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s. Povaţská Bystrica – podľa vyjadrenia k PD stavby
„INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 17. 01. 2021 pod jednacím číslom:
10303/61/2020-CA sa v riešenej lokalite stavby inţinierske siete v prevádzke PVS, a.s.
nenachádzajú.
w) Slovanet, a. s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 15. 01. 2021 k existencii podzemných sietí
uvádza: v lokalite stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ sa nenachádzajú
podzemné inţinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.. Slovanet, a.s. nemá pripomienky
k predmetnej stavbe.
x) Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava - akceptovať súhlasné
vyjadrenie zo dňa 19. 01. 2021 pod č.: TD/NS/0045/2021/Ki k ţiadosti o stanovisko
k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“, z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem
plynárenských zariadení, podľa ktorého umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je
v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D. SPP-D súhlasí s
umiestnením stavby za dodrţania všeobecných podmienok.
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y) Michlovský s.r.o., UC 1 – údrţbové centrum Piešťany, správca PTZ Orange Slovensko,
a.s. Bratislava - akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 19. 07. 2021 pod č.:
BA – 2505 2021, podľa ktorého nedôjde ku stretu PZT prevádzkovateľa Orange
Slovensko, a.s.
z) O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vo vyjadrení dňa 21. 12. 2020 okrem iného uviedla:
v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2
Slovakia, s.r.o., s vydaním ÚR súhlasíme.
aa) Energotel, a.s. Bratislava – akceptovať podmienky vyjadrenia zo dňa 11. 05. 2021, podľa
ktorého sa v záujmovom území nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných
vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s.
bb) Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby, Bratislava vo vyjadrení zo dňa
15. 06. 2021 č. 330-2021/1-5614 k existencii telekomunikačných sietí a zariadení, uviedol
ţe vo vyznačenom záujmovom území sa nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia
v správe NASES., okrem iného v prípade, ţe stavebné práce sa budú realizovať neskôr
ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, ţiadateľ je povinný poţiadať NASES o nové
vyjadrenie.
cc) KATES, s.r.o. Zámostie 2792, Povaţská Bystrica – rešpektovať a dodrţať v plnom
rozsahu podmienky dané v súhlasnom vyjadrení k územnému konaniu a stavebnému
povoleniu stavby „INS_FTTH_PB_POVB_02_Dolná Mariková“ zo dňa 16. 11. 2021,
podľa ktorého sa v definovanom území nachádza káblové vedenie KATES, s.r.o., okrem
iného:
- KATES, s.r.o. poţaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby umoţniť pripoloţenie chráničky do
realizovaných výkopov a podtlakov!
- Počas realizácie stavby ţiadame dodrţať nasledovné podmienky ochrany
telekomunikačných zariadení. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§
68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodrţať ustanovenie § 65 zákona
č. 351/2011 o ochrane proti rušeniu;
- V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou. Údaje o technickom stave zariadení je moţné poskytnúť na náleţite
zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní;
- Ţiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinne ochranné opatrenia tým, ţe
zabezpečí:
 Pred začatím zemných prác treba poţiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu
 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieţ s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú
odchýlku ± skutočného uloţenia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach na miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradia
(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na kaţdú stranu do vyznačenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek
ohrozeniu a poškodeniu
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím zasypaním)
 Bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0902
655 565
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 Overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, ţe
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez nášho
vedomia).
 V prípade poţiadavky napojenia novej lokality, resp. objektu, na verejnú sieť KATES
je potrebné si podať ţiadosť o určenie bodu napojenia (www.kates.sk)
 V prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu. Ţiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácií je
potrebné podať osobne na sídle firmy
 Podmienky ochrany TKR budú doplnené pri vytýčení, ktoré poţadujeme objednať na
tel.: 0903621848
 V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť krytie
telekomunikačných káblov je toto moţné vykonávať len so súhlasom správcu siete
 Investor zodpovedá za všetky škody spôsobené neplnením vyššie uvedených
povinností.
Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu. Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu
musí figurovať podmienka KATES, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu
a zariaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná KATES,
s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týţdňov od jej doručenia.
Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah práv
vyznačených alebo vymedzených v predmete ţiadosti.
V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a poţiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie TKR.
Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr.: rádiové zariadenia, rádiové trasy, telekomunikačného
rozvody Slovak Telekom, týmto upozorňuje ţiadateľa na povinnosť vyţiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
UPOZORNENIE
V prípade, ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve KATES, s.r.o., je potrebné zo strany
ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Poţiadavku na presmerovanie resp. preloţenie, príp. odstránenie dotknutého vedenia
(zariadenia), je potrebné zaslať na sídlo správcu.

26/ Pri realizácii stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu
susedných nehnuteľností a existujúcich zariadení a taktieţ je potrebné postupovať tak, aby
boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby ţivotného prostredia , ako aj
podmienky a poţiadavky dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy
podľa osobitných predpisov.
27/ Pri realizácii stavby budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov
konania, stanoviská dotknutých orgánov a správcov inţinierskych sietí.
26/ Po realizácii stavby predloţiť obci Dolná Mariková porealizačné zameranie celej trasy
inţinierskej stavby vyhotovené oprávnenou osobou.
27/ Po ukončení prác na stavbe budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.
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III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: sa nevydáva, námietky účastníkov
konania neboli podané v územnom konaní. Pripomienky účastníkov konania boli zapracované
do podmienok tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona do troch rokov odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 (ďalej
len „navrhovateľ“) v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o. Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO:
36299448, podal dňa 28. 05. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby optickej siete: „INS_FTTH_PB_POVB_02_ Dolná Mariková“, na pozemkoch
v katastrálnom území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková.
K návrhu bola priloţená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných
dotknutých orgánov a účastníkov konania.
Obec Dolná Mariková ako príslušný stavebný úrad oznámením zo dňa 29. 09. 2021
pod číslom: 116/2021-002 TS1-20 oznámila podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona
začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom
a dňa 05. 11. 2021 vykonala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Vzhľadom na to, ţe ide o líniovú stavbu a stavebnému úradu nie sú známi účastníci
konania, a pre veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie územného
konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona
a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov.
V oznámení stavebný úrad súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uviedol, ţe
účastníci konania môţu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktieţ uviedol v súlade s ust. § 36 ods. 3
stavebného zákona, ţe dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská k návrhu a uplatnia ich
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môţu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania.
Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie najneskôr na
ústnom pojednávaní. Pri ústnom pojednávaní podala stanovisko Obec Dolná Mariková,
zastúpená starostom a Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor krízového riadenia.
Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., zast. Profi-NETWORK, s.r.o. Trenčín, v zastúpení
Ing. Martin Štiffel podal na ústnom pojednávaní dňa 05. 11. 2021 nasledovné vyjadrenie
k pripomienkam a poţiadavkách účastníkov konania: „podľa informácie o splnení podmienok
zo dňa 05. 11. 2021 predloţenej navrhovateľom na dnešnom konaní všetkým pripomienkam
a podmienkam uvedeným účastníkmi konania vyhovuje“. Zároveň prehlásil, ţe podmienky
a poţiadavky vyplývajúce z predloţených vyjadrení a stanovísk správcov inţinierskych sietí
a ostatných dotknutých orgánov budú navrhovateľom v celom rozsahu rešpektované.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v zmysle § 37 stavebného zákona
a zistil, ţe jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutej obce, zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o ţivotné prostredie, resp. ţe týmto hľadiskám neodporuje, ani ţivotné prostredie
neohrozuje. Stavba nie je v rozpore s platným územným plánom obce Dolná Mariková.
Stavebný úrad v územnom rozhodnutí vymedzil územie na navrhovaný účel a určil
podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi
a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných
opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o ţivotné prostredie vrátane architektonických
a urbanistických hodnôt v území.
Strana: 19 rozh. č. 116/2021-003

Navrhovateľ, resp. stavebník má k pozemkom na ktorých bude stavba umiestnená iné
právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - právo vyplývajúce z iných
právnych predpisov. V tomto prípade sa jedná o právo vyplývajúce z ust. § 66 ods. 1 písm. a)
aţ c) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
citujeme: „Podnik môţe v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme: písm. a)
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, písm. b)
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údrţbou vedení na
cudziu nehnuteľnosť, písm. c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä
odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť
vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo uţívateľ pozemku“.
Budovanie verejných elektrických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú ţiadne
alebo hospodárska súťaţ medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento
fakt podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.
Stavebné povolenie a ani ohlásenie sa podľa § 56 písm. b) stavebného zákona
nevyţaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí,
vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou
spisového materiálu. Pripomienky uplatnené účastníkmi konania boli zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
Umiestnenie líniovej stavby vyhovuje aj všeobecným technickým poţiadavkám na
výstavbu, určeným v stavebnom zákone.
K návrhu sa vyjadrili: Obec Dolná Mariková zast. starostom; Slovenský pozemkový fond
Bratislava; Ministerstvo hospodárstva SR, odbor legislatívy a práva Bratislava; Okresný úrad
Trenčín, majetkovoprávny odbor; Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica; Lesy SR, š.p.
Povaţská Bystrica; Okresný úrad Povaţská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad
Povaţská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie; Okresný úrad Povaţská Bystrica
– odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo PZ v Povaţskej
Bystrici - Okresný dopravný inšpektorát; Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor krízového
riadenia; Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Ţilina;
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici; Ministerstvo
obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Bratislava; Ministerstvo vnútra
SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných sluţieb; Krajský pamiatkový
úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; OR policajného zboru – ODI Povaţská Bystrica;
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany; Stredoslovenská
energetika – Distribúcia, a.s. Ţilina; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s.
Bratislava; Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s. Povaţská Bystrica; O2 Slovakia, s.r.o.
Bratislava; Michlovský s.r.o., UC 1 – údrţbové centrum Piešťany, správca PTZ Orange
Slovensko, a.s. Bratislava; Slovanet a.s. Bratislava; OTNS, a.s. Bratislava; UPC
BROADBAND Slovakia, s.r.o. Bratislava; Energotel, a.s. Bratislava; NASES Bratislava
a KATES, s.r.o. Povaţská Bystrica.
Ich stanoviská nie sú záporné, ani protichodné.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku je deň doručenia rozhodnutia dňom jeho
oznámenia.
Správny poplatok bol v zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov
zaplatený v sume 100 € Obecnému úradu v Dolnej Marikovej.
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P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok), v znení neskorších predpisov sa môţu účastníci konania odvolať do 15 dní
odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Dolná Mariková, Obecný úrad
v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
súdom podľa ustanovení Občiansko súdneho poriadku.
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona
doručuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli
obce na 15 dní a web stránke obce, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Ing. Peter Šujak
starosta obce

Príloha: situačný výkres KN-C č. 0

__________________________________________________________________________________
Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolná Mariková a na web
stránke obce Dolná Mariková
Vyvesené dňa :.......................................

Zvesené dňa ...................................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : .............................................................................
__________________________________________________________________________________

Doručí sa:
Účastníkom konania (do vlastných rúk):
1) Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469,
v zastúpení: Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36299448
Známi vlastníci dotknutých nehnuteľností:
2) Obec Dolná Mariková zast. starostom
3) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
4) Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava
5) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
6) Ostatným účastníkom konania, vlastníkom dotknutých a susedných nehnuteľností verejnou
vyhláškou
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Na vedomie, dotknutým orgánom:
7) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar ved. hygienika rezortu – oddelenie oblastného
hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Ţilina
8) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9) Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
10) Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných sluţieb centra podpory Trenčín, ul.
Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
11) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, odbor technickej
regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povaţskej Bystrici, Ul. Slov.
partizánov 1130/50
13) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Povaţská Bystrica
14) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek
posudzovania vplyvov na ŢP, Centrum 1/1, 017 01 Povaţská Bystrica
15) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Centrum 1/1, 017 01 Povaţská Bystrica
16) Okresný úrad Povaţská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01
Povaţská Bystrica
17) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01
Povaţská Bystrica
18) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
19) Obec Hatné zast. starostkou – cestný správny orgán
20) Správa ciest Trenčianskeho samospráv neho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
21) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova 186,
017 01 Povaţská Bystrica
22) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábreţie Ivana Krasku 834/3,
92180 Piešťany
23) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, povodie stredného Váhu I.
Púchov, 020 71 Nimnica (správca toku)
24) Povaţská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Povaţská Bystrica
25) Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47 Ţilina, Pri Rajčianke 2927/8
26) Slovenský plynárenský priemysel– Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
27) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange
Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
28) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
29) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
30) UPC broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
31) Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
32) OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
33) Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
34) Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
35) KATES, s.r.o. Zámostie 2792, 017 01 Povaţská Bystrica
36) Prizvaný: projektant - Profi-NETWORK s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO:
36299448
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