
 

 

MESTO  NOVÁKY   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                                                                                                         Nováky dňa 13.05.2020                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           číslo spisu:  91/2019/427/SOÚ 

                                                                                                                  Vybavuje: Ing. Sigotská 

                                                         

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA: 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby : 

 

 

 

                              

 

R O Z H O D N U T I E 

 
 

Navrhovatellia:      KINET, s.r.o.  

Adresa:                  972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 

v zastúpení AZ REAL PD, s.r.o., Nová č.470/4, Prievidza – Ing. Annou Žiakovou  podali dňa 14.10.2019  na 

Mesto Nováky   ako príslušný stavebný  úrad  určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej 

politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia podľa § 119 odst.1 

v spojení s  § 117 odst.1 stavebného zákona a doplnili 12.05.2020   návrh na vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení líniovej stavby  : “  Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky “, umiestnenej  : 

v katastrálnom území Vrbany, na pozemkoch parc.č. E KN 161/1, 161/2, 185, 186, 196/2, 198, 196/1- líniová 

stavba,  

v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, na pozemkoch parc.č. E KN 811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 

851/3, 848/2 – líniová stavba, 

v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.  C KN 3412, 3292, 3190, 6350, 6349, E KN 1-453/2, 1-

456/2, 306/1, 306/3- líniová stavba.  

 

Ďalší účastníci konania sú : 

1.KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ REALPD, s.r.o., Nová č. 470/4, Prievidza – 

Ing. Annou Žiakovou   

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 

3. Urbárske pozemkové spoločenstvo Vrbany, Diviacka Nová Ves – predseda Milan Kohút ,Diviacka Nová Ves   

    č. 336 

4. Urbárske pozemkové spoločenstvo  Rokoš Diviacka Nová Ves, Diviacka Nová Ves – predseda Mgr. Juraj  

    Géczy, Diviacka Nová Ves č. 227 

5. SVP, š.p. OZ Piešťany, I.Krasku 834, Piešťany 

6. Oľga Besedová, Diviacka Nová Ves č. 87 

7. Lukáč Dolník, Diviacka Nová Ves č. 86 

8. Emília Rausová, Diviacka Nová Ves č. 85 

9. Zuzana Dolníková, diviacka Nová Ves č. 90 

10. Štefan Dolník, Diviacka Nová Ves č. 467 

11. Marián Dolník, Diviacka Nová Ves č. 88 

12. Ing. Ján Hlucháň, Na pasekách 22, Bratislava 

13. Ing. Peter Hucháň, Komenského 3, Trenčín 

14. Mária Hlucháňová, Miškovecká 1025/17, 040 11 Košice 11-Juh 

15. Valentína Poláková, Partizánska 284, Nováky 

16. Emília Komjatová, Paňovce č. 60 

17. Anne Žemberová, Diviacka Nová Ves č. 392 

18. Milan Lomnický, Diviacka Nová Ves č. 365 

19. Milan Lomnický, Diviacka Nová Ves – Vrbany č. 364 

20. Katarín Šimková, Kollárova 682/11, Nováky 

21. Vladimír Šlosiarik, 971 01 Maletín č. 34, Česká republika 
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22. Anna Oršulová, J.Matušku 761, Prievidza 

23. Obec Diviacka Nová Ves 

24. Mesto Nováky  

25. Ostatní účastníci územného konania (  vlastníci  susedných nehnuteľností a vlastníci na neznámom mieste  ) 

verejnou vyhláškou cestou Obecného úradu v Diviacke Novej Vsi a cestou Mestského úradu v Novákoch 

vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia. 

 

      Mesto Nováky  ako  príslušný stavebný  úrad  určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby 

a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia podľa § 119 

odst.1 v spojení s  § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  ( stavebný 

zákon )  v znení neskorších právnych úprav  a čl.I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 

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

plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 odst.1 uákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila návrh a prerokovala návrh  podľa § 

35 stavebného zákona v znení  noviel po  preskúmaní žiadosti a   §  39  a § 39a stavebného zákona a § 3 vyhl 

.č.453/2000 Z.z., v y d á v a :                     

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

"  Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky   “  
 

 

umiestnenej v katastrálnom území Vrbany, na pozemkoch parc.č. E KN 161/1, 161/2, 185, 186, 196/2, 198, 

196/1- líniová stavba,  

v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, na pozemkoch parc.č. E KN 811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 

851/3, 848/2 – líniová stavba, 

v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.  C KN 3412, 3292, 3190, 6350, 6349, E KN 1-453/2, 1-

456/2.306/1, 306/3- líniová stavba 

 

     Umiestnenie stavby je zakreslené v situačných výkresoch, vyhotovených na podklade mapy z katastra 

nehnuteľností, ktoré sú prílohou tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Bez uvedenej prílohy je 

toto písomné vyhotovenie územného rozhodnutia neplatné. 

 

     Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Alfréd Laluha – EL PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27A, 

Prievidza 5 . 

 

1.Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím : 

    Návrh rieši optický prepoj medzi k.ú. Diviacka Nová Ves , Vrbany a k.ú. Nováky v určenej trase . Trasa je 

vedená v extraviláne obcí po poľných  a nespevnených cestách, okrem trasy na začiatku a na konci, pri dopájaní 

na vzdušnú sieť. Začiatok riešenej trasy bude pri existujúcom podpernom bode vzdušného optického vedenie v 

k.ú. obce Diviacka Nová Ves. Pri stĺpe bude pod povrchom terénu zemná šachta „ZKS 2/4 s dnom, veľká“ do 

ktorej bude zapojený optický kábel KDP TMOI, SM 48-vlákno, 9/125, G657A1, 5,7mm, PE, MLT. Zo šachty 

bude kábel vedený v zemnej strojovo kopanej ryhe 35x85 cm. V celej zemnej trase bude vo výkope chránička 

HDPE pr. 40mm, s mikrotrubičkou 14/10 so silikonovým povlakom, do ktorej bude následne zafúknutý optický 

kábel. V určených miestach po trase budú v zemi osadené zemné šachty ZKS 2/4. Miesto ukončenia prepoja 

bude v k.ú. Nováky pri určenom existujúcom podpernom bode vzdušného telekomunikačného vedenia, kde bude 

osadená zemná šachta ZKS 2/4, z cez ktorú bude optický kábel napojený na existujúcu  vzdušnú sieť. Celková 

dĺžka trasy je cca 3640 m.  

 

2.  Polohové a výškové umiestnenie stavby : 

      Stavba bude polohovo a výškovo umiestnená v zmysle výkresovej časti PD predloženej k návrhu a overenej 

stavebným  úradom v tomto konaní. 

 

3.  Napojenie na technické vybavenie územia : 

     Navrhovaná stavba nebude napojená na inžinierske siete. 

      

4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí a účastníkov 

konania: 
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- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi zo dňa 26.09.2019 pod číslom ORHZ-

ODI-861-001/2019 – súhlasíme bez pripomienok. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS zo dňa  04.10.2019 pod číslom 

OU-PD-OSZP-2019/024054- 

    Podľa § 28 odst.1 vodného zákona plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za týchto 

podmienok : 

1.Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd. 

2.Ak budú práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia 

spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť. 

3. rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedební technického vybavenia. 

4.Rešpektovať podmienky vyjadrenia StVPS , a.s. závod 03 Prievidza 

5. V prípade zásahu do ochranného pásma vodného toku požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 odst.1 písm.a) 

vodného zákona. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPK zo dňa  02.10.2019 pod číslom 

OU-PD-OSZP-2019/024058- 

       Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny po 

preštudovaní žiadosti a priloženej dokumentácie (spracovateľ EL-PROJEKT s. r. o., Pod Hrádkom 27A, 971 01 

Prievidza, zodpovedný projektant Alfréd Laluha, elektrotechnik špecialista č. o. 035/4/2019 EZ-P-E2-A, október 

2017) konštatuje, že predmetom projektovej dokumentácie je návrh na realizáciu optického prepoja s dĺžkou 

približne 3640 m medzi katastrálnymi územiami Diviacka Nová Ves a Nováky. 

     Predmetná stavba bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v obci Diviacka Nová Ves, v 

katastrálnom území Vrbany - na pozemkoch KN-C 161/1, 161/2, 185, 186/1, 196/3, v katastrálnom území 

Diviacka Nová Ves - na pozemkoch KN-C 629/1, 802/1, 802/2, 803, 811/7, 811/12 a KN-E 951/1 a v meste 

Nováky, v katastrálnom území Nováky - na pozemku KN-C 951/1, 5953, 6140, 6350 a 6349, v zastavaných 

územiach aj mimo  zastavaných území obcí, mimo území medzinárodného významu, mimo území európskej 

siete chránených území Natura 2000 a v zmysle § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany. 

      Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných   podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o 

súhlas na výrub mesto Nováky, resp. obec Diviacka Nová Ves, 

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu, 

- dodržať povinnosť ustanovenú § 4 ods. 4 zákona, podľa ktorej každý, kto buduje alebo 

plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni 

usmrcovaniu vtákov.  

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH zo dňa  08.11.2019 pod číslom 

OU-PD-OSZP-2019/024365- 

S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového 

hospodárstva súhlasíme bez pripomienok. 

 

- StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica pod číslom  771-

321/Šc-2019 zo dňa 17.10.2019 –  

   Popis stavby v zmysle projektovej dokumentácie : 

   Projekt rieši návrh trasy optického prepoja medzi k. ú. Diviacka Nová Ves a k. ú. Nováky. Trasa je vedená v 

extraviláne po poľných a nespevnených cestách, okrem trasy na začiatku a na konci pri dopájaní na vzdušnú sieť. 

  Začiatok trasy bude pri existujúcom podpernom bode vzdušného optického cedenia v k. ú. Diviacka Nová Ves. 

Pri stĺpe bude pod povrchom terénu zemná šachta „ZKS 2/4 s dnom, veľká“, do ktorej bude zapojený optický 

kábel KDP TMOI, SM 48-vlákno, 9/125, G657A, 5,7 mm, PE, MLT. Zo šachty bude kábel vedený v zemnej 

strojovo kopanej ryhe 35 x 85 cm. V celej zemnej trase bude vo výkope uložená chránička HDPE priemeru 40 

mm s mikrotrubičkou 14/10 so silikonovým povlakom, do ktorej bude následne zafúknutý optický kábel. V 

určených miestach po trase budú v zemi osadené zemné šachty ZKS 2/4. 

Miesto ukončenia prepoja bude v k. ú. Nováky pri určenom existujúcom podpernom bode vzdušného 

telekomunikačného vedenia, kde bude osadená zemná šachta ZKS 2/4, cez ktorú bude optický kábel napojený na 

existujúcu vzdušnú sieť. 

Celková dĺžka trasy je 3 640 m. 

Vyjadrenie k umiestneniu stavby : 
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  Trasa navrhovaného optického prepoja od miesta existujúceho podperného bodu v k. ú. Diviacka Nová Ves po 

prvú zemnú šachtu je navrhnutá v súbehu s existujúcim potrubím verejného vodovodu a križuje trasy dvoch 

privádzacích potrubí verejného vodovodu, ktoré žiadame pri realizácii stavby plne rešpektovať v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov a STN 73 6005. 

  Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú 

kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu  

vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak 

zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z). 

  V priložených situáciách sú orientačne zakreslené trasy potrubí verejného vodovodu. 

 Stanovenie podmienok ore realizáciu stavby : 

  Pred zahájením výkopových prác navrhovaného optického prepoja od miesta existujúceho podperného bodu v 

k. ú. Diviacka Nová Ves po prvú zemnú šachtu a v k. ú. Nováky pri určenom existujúcom podpernom bode 

vzdušného telekomunikačného vedenia, kde bude osadená zemná šachta ZKS 2/4 požiadať pracovníka 

prevádzky vodovodu v Novákoch o vytýčenie trás potrubí verejného vodovodu a o odsúhlasenie trasy optického 

prepoja od miesta existujúceho podperného bodu v k. ú. Diviacka Nová Ves po prvú zemnú šachtu a v k. ú. 

Nováky pri určenom existujúcom podpernom bode vzdušného telekomunikačného vedenia, kde bude osadená 

zemná šachta ZKS 2/4. 

  Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, 0907 854 081 alebo p. Viera 

Rebrošová, tel. 048/ 4327 322, 0905 264 255. 

  Križovanie a súbeh navrhovaného optického prepoja s existujúcimi potrubiami verejného vodovodu žiadame 

zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. 

  Zemné šachty žiadame umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu, to je vo vzdialenosti minimálne 

1,5 m od pôdorysného okraja vodovodného potrubia. 

  Pred obsypaním navrhovaného optického prepoja od miesta existujúceho podperného bodu v k. ú. Diviacka 

Nová Ves po prvú zemnú šachtu v miestach križovania s potrubiami verejného vodovodu prizvať pracovníka 

prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubí verejného vodovodu a boli dodržané 

ustanovenia STN 73 6005. 

  O vytýčení potrubí verejného vodovodu, odsúhlasení trasy optického prepoja od miesta existujúceho 

podperného bodu v k. ú. Diviacka Nová Ves po prvú zemnú šachtu, v k. ú. Nováky pri určenom existujúcom 

podpernom bode vzdušného telekomunikačného vedenia, kde bude osadená zemná šachta ZKS 2/4 a o kontrole 

pred obsypaním v mieste križovania s potrubiami verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného 

denníka. 

  Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. Prílohou 

žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubí verejného vodovodu, odsúhlasení trasy 

optického prepoja od miesta existujúceho podperného bodu v k. ú. Diviacka Nová Ves po prvú zemnú šachtu, v 

k. ú. Nováky pri určenom existujúcom podpernom bode vzdušného telekomunikačného vedenia, kde bude 

osadená zemná šachta ZKS 2/4 a o kontrole pred obsypaním v mieste križovania s potrubiami verejného 

vodovodu. 

    Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania. 

 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany zo dňa 9.10.2019 pod číslom CS SVP OZ PN 

7788/2019/02, CZ 34772/210/2019 – 

   Predložená projektová dokumentácia rieši umiestnenie optického kábla za účelom prepojenia obce Diviacka 

Nová Ves a mesta Nováky. Navrhovaná trasa bude vedená vo veľkej miere v extraviláne po poľných a 

nespevnených cestách, okrem trasy na začiatku a na konci kde je trasa napájaná na existujúcu vzdušnú sieť.     

  Trasa zasahuje do pozemkov pare. č. KN-C 161/1, 161/2, 185, 186/1, 196/3, 811/7, 629/7, 629/1, 803, 811/12, 

802/1,802/2, 951/1, 5953, 6140, 6350 a 6349 v k. ú. Vrbany. 

  Začiatok trasy bude pri existujúcom podpernom bode vzdušného optického vedenia v k. ú. Diviacka Nová Ves. 

Pri stĺpe bude pod povrchom terénu osadená zemná šachta, do ktorej bude zapojený optický kábel. Zo šachty 

bude kábel vedený v zemnej strojovo kopanej ryhe. V celej zemnej trase bude vo výkope osadená chránička 

HDPE 40mm. Miesto ukončenia bude v k. ú. Nováky pri existujúcom podpernom bode vzdušného 

telekomunikačného vedenia, kde bude osadená zemná šachta cez, ktorú bude optický kábel napojený na exist, 

vzdušnú sieť. Celková dĺžka navrhovanej trasy je cca 3640,0m. 

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: 

-  Existujúci podperný bod vzdušného vedenia, z ktorého bude napojená trasa navrhovaného optického vedenia 

je umiestnený v blízkosti BP Nitrice (Vrbanského potoka), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v 

správcovstve: 257+256 v správe našej organizácie. 

 



 

 

- 5 - 

-  Ochranné pásmo vodného toku je stanovené vo vzdialenosti 4,0 m od brehovej čiary. Brehovou čiarou sa 

rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez 

toho, aby sa vylievala do priľahlého územia. 

-  V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, 

manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. 

-  Pri umiestňovaní navrhovanej šachty pri podpernom bode požadujeme ochranné pásmo toku rešpektovať. K 

začatiu a ukončeniu prác pri umiestňovaní šachty v blízkosti vodného toku žiadame prizvať úsekového technika 

Správy povodia hornej Nitry (p. Ďuriš/0907 794 689) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi. 

-  Ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané. 

-  Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri 

mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 uvedeného zákona. 

 

- Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina zo dňa 20.11.2019 pod číslom 4600054870- 

  Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. 

K Vašej požiadavke zo dňa 03.10.2019 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko: 

1. V predmetnej lokalite katastra Nováky - Diviacka Nová Ves, KN- v zmysle predložených situácií, sa 

nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, 

podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.Z., a 

bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú 

stranu 10.metrov). Pri súbehu a križovaní podzemných vedení je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti v 

zmysle STN 73 6005 a STN 34 10 50 . 

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. SSD nesúhlasí s umiestnením zariadení optického vedenia na podperné body vo vlastníctve SSD . 

4. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné vopred fyzicky vytýčiť presnú trasu podzemných vedení. 

O vytýčenie je potrebné požiadať elektronicky prostredníctvom elektronického formulára na adrese: 

online.sse.sk/vtc/vvtvc.wv. 

5. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým 

zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť 

prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. 

6. Výkopové práce v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného vedenia, t. j. vo vzdialenosti menšej ako 1 

meter od vopred vytýčenej presnej trasy vedenia musia byť vykonané ručným výkopom. Pred zahrnutím výkopu 

v ochrannom pásme musí realizátor prizvať prevádzkovateľa zariadení (spôsobom vopred dohodnutým podľa 

bodu 4.) na kontrolu elektroenergetických zariadení, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka. 

7. Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo 

ku ktorémukoľvek vodiču vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť 

osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. Nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy, 

predmety a mechanizmy spôsobujúce nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu 

prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a 

bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu. 

8. V prípade poruchy na el. vedení uloženom v predmetných parcelách a pri jej odstraňovaní SSD nebude znášať 

žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom 

pásme energetických zariadení. 

9. SSD si vyhradzuje v zmysle Zákona 251/2012, §11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích 

objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností. 

10. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia 

tretích osôb. 

   Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene 

údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

   Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto 

vyjadrenia. 

 

- Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza zo dňa 31.01.2020 pod číslom 12633/2019 – 

   HBP, a.s. týmto nemá výhrady s realizáciou vyššie uvedenej stavby „Optický prepoj Diviacka Nová Ves - 

Nováky“ pre stavebníka na pozemkoch pare. č. 161/1, 161/2, 185, 186/1, 196/3, 811/7, 629/7, 629/1, 803, 

811/12, 802/1, 802/2, 951/1, 5953, 6140, 6350, 6349, k.ú. Diviacka Nová Ves, za nasledovných podmienok: 

-  výkopové práce budú vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu; 

■ stavebník predloží vyjadrenia všetkých správcov sietí, že realizovanou stavbou užívanie týchto sietí nebude 

obmedzené; 
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■ po realizácii výkopových prác je stavebník povinný dať na vlastné náklady bezodkladne rozkopané pozemky 

do pôvodného stavu a zabezpečiť likvidáciu stavebného, či iného odpadu. 

    Trasa posudzovanej líniovej stavby je navrhovaná mimo chránené ložiskové územie Nováky a dobývací 

priestor Nováky, ktorý je miestne príslušným Obvodným banským úradom v Prievidzi určený pre HBP, a.s. 

    Platnosť vyjadrenia je jeden rok od dátumu jeho vydania. 

    Stanovisko sa vydáva pre účely vydania územného a stavebného konania. 

 

- Obvodný banský úrad Prievidza zo dňa 12.11.2019 pod číslom 1031-2464/2019- 

    Líniová stavba bude umiestnená v katastrálnom území Vrbany na pozemkoch registra E parcelné č. 161/1, 

161/2, 185, 186, 196/2, 198, 196/1, katastrálnom území Diviacka Nová Ves na pozemkoch registra E parcelné č. 

811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 851/3, 848/2, v katastrálnom území Nováky na pozemkoch registra C parcelné 

č. 3412, 3292, 3190, 6350, 6349 a registra E parcelné č. 1-453/2, 1-456/2,306/1,306/3. 

OBÚ v Prievidzi neeviduje určené chránené ložiskové územie, dobývací priestor a ložisko nevyhradeného 

nerastu v predmetných katastrálnych územiach na uvedených pozemkoch a preto nemá námietky k umiestneniu 

líniovej stavby. 

  V predmetnej veci sa OBÚ v Prievidzi už nebude vyjadrovať k ďalším postupom podľa stavebného zákona.  

 

-  Orange Slovensko , a.s. Bratislava zo dňa 26.11.2019  pod číslom BA-3692/2019 – 

Pri realizácii stavby nedôjde  k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s.  

Počas realizácie stavby žiadame dodržať podmienky ochrany telekomunikačných vedení  uvedené v stanovisku : 

    Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble 

a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri 

vytýčeni trasy. 

Platnosť vyjadrenia je do 30.05.2020. 

 

- Slovenský plynárenský priemysel  - Distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 20.4.2020 pod číslom 

TD/NS/0179/2020/Kr – 

 V záujmovom území sa nachádza: VTL plynovod DN 100 PN 2500 kPa, STL plynovod, ochranné pásmo 

plynárenského zariadenia : áno, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia : áno.  

  Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia /umiestnenia technologického objektu ( ďalej len „ 

orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 

Orientačné znázornenie má vyýhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského 

zariadenia pre účely presného umiestnenia /alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. 

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

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

S ú h l a s í   s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok : 

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY : 

-  Pred realizáciou zemných prác a/alebo začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať 

SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky , ktorú je 

potrebné zaslať elektronicky na adresu : SPP-Distribúcia, a.s. , Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava,alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ( 

www.spp-distribucia.sk), 

-  v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia , ohrozenia jeho prevádzke a/alebo prevádzky 

distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 

-  stavebník  zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo pre konanie 

podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, 

-  stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely 

stavebného konania, alôebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, 

-  v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konani, alebo konanie podľa iných predpisov, požadujeme, 

aby stavebník : 

     -  rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

      - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dosržal minimálne 

odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

     -  zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim 

plynárenským zariadeniam, 

    -  zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných 

vedení s existujúcim plynárenskými zariadeniami, 

 

http://www.spp-distribucia.sk/
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    -  zabezpečil vypracovanie  detailných výkresov všetkých súbehov  a križovaní existujúcich  plynárenských 

zariadení a navrhovanou stavbou. 

OSOBITNÉ  PODMIENKY : - žiadne . 

U P O Z O R N E N I E :  

Toto stanovisko , vrátane orientačného znázornenia , nie je možné použiť pre účely stavebného konania 

stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a  podobne ho nie je možné použiť ako súčasť 

ohlásenia drobnej stavby. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných 

pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník 

povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného 

povolenia bude podaný najneskôr do 20.04.2021,  ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať 

SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak 

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo 

toto stanovisko vydané. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný zo dňa 07.11.2019   pod číslom OU-PD-PLO-

2019/026405-002- 

   Stavba - „Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky" na pozemkoch v k. ú. Diviacka Nová Ves, Vrbany, 

Nováky - záväzné stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku 

lesného hospodárstva v zmysle § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov (ďalej „zákon o lesoch"), v nadväznosti na § 9 ods. 4 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 60 ods. 2 písm. c) a d) zákona o lesoch 

podľa § 10 ods. 2 zákona o lesoch vydáva záväzné stanovisko:                                                                                     

                                                                                    súhlasí 

s umiestnením stavby „Optický prepoj Diviacka Nová Ves" na pozemkoch v k. ú. Diviacka Nová Ves, 

Vrbany, Nováky, ktoré tvoria podľa § 10 ods. 1 zákona o lesoch ochranné pásmo lesa pri dodržaní týchto 

podmienok: 

• realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na okolitých lesných 

pozemkoch a obmedzeniu vlastníka alebo správcu susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do 

takej miery, že nebude možné les obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude 

možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, 

• nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch, 

• na okolitých lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 zákona o 

lesoch bez písomného súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutých lesných pozemkov a povolenia výnimky v 

zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií 

lesov bez rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o 

lesoch resp. záväzného stanoviska podľa § 8 ods. 6 zákona o lesoch, 

• vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a 

majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by 

mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob 

týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej 

správy lesného hospodárstva, 

    Na udelenie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný zo dňa  15.01.2020 pod číslom OU-PD-PLO1-

2020/003254-003- stanovisko v zmysle § 18 zákona k použitiu poľnohospodárskej pôdy ria iné účely na čas 

kratší ako jeden rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a to v čase od mája 2020 do 

apríla 2021 - na uloženie káblového vedenia do zeme , v katastrálnom území Dvorníky nad Nitricou. 

Parcela E-KN č. 456, druh pozemku - orná pôda, katastrálne územie - Dvorníky nad Nitricou, vlastník poľnoh. 

pôdy- podľa LV č. 871 - fyzické osoby 

Parcela E-KN č. 469, druh pozemku - trvalý trávny porast, katastrálne územie - Dvorníky nad Nitricou, vlastník 

poľnoh. pôdy - podľa LV č. 871 - fyzické osoby 
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Parcela E-KN č. 601, druh pozemku - orná pôda, katastrálne územie - Dvorníky nad Nitricou, vlastník poľnoh. 

pôdy- podľa LV č. 871 - fyzické osoby 

Parcela E-KN č. 727, druh pozemku - orná pôda, katastrálne územie - Dvorníky nad Nitricou, vlastník poľnoh. 

pôdy- podľa LV č. 815 — fyzické osoby 

 

     Vlastníctvo k E-KN parcelám č. 456, 469 a 601 je evidované Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom na LV č. 871, na fyzické osoby v stanovenom spoluvlastníckom podiele. Vlastníctvo k E-KN parcele č. 

727 je evidované Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom na LV č. 815 na fyzické osoby v 

stanovenom spoluvlastníckom podiele. Parcely sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. 

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala Obec Nitrica pod č. 227/2017/208/SOÚ dňa 05.09.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnost dňa 20.11.2017. 

      Obec Nitrica zastúpená starostom obce Ing. Miroslavom Jemalom vydala dňa 11.11.2019 vyjadrenie k 

zmene stavby pred jej dokončením, v ktorom nemá námietky k realizácii predmetnej stavby pri rešpektovaní 

podmienok : Spoločnosť SSD a.s. Žilina zabezpečí v budúcnosti napojenie plánovanej ČOV obce Nitrica na 

dané rozšírenie siete a tiež v budúcnosti zabezpečí napojenie rodinných domov plánovanej IBV v lokalite 

Dvorníky nad Nitricou na dané rozšírenie siete SW: 295 - Nitrica - Dvorníky - Zahustenie TS. 

Bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a návrh na vrátenie pôdy do pôvodného stavu 

vypracovala firma EDWIN s.r.o., Ing. Peter Dupkala - autorizovaný stavebný inžinier, v októbri 2019. 

   Toto stanovisko sa vydáva za nasledovných podmienok: 

1. Čo najmenej narušovať organizáciu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

2. Pred začatím stavebných prác, vykonať skrývku humusového horizontu - ornice z plochy 1037 m2, do 

fyziologicky účinnej hĺbky 40 cm, šírky záberu 50 cm, v celkovom objeme 207 m3 a uložiť ju pozdĺž líniovej 

stavby oddelene od podorničnej vrstvy tak, aby nedošlo k jej premiešaniu a znehodnoteniu 

3. Po ukončení výstavby orničnú vrstvu použiť na spätné zahumusovanie, ako je spracované v bilancii skrývky 

humusového horizontu pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely do jedného roka. 

4. Práce na pozemku vykonávať predovšetkým v čase vegetačného pokoja a tak, aby na poľnohospodárskej pôde 

a kultúrach došlo k čo najmenším škodám. 

5. Po ukončení prác investor zabezpečí vrátenie dotknutej poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu spätnou 

rekultiváciou. Tá pozostáva z technickej rekultivácie, ktorá predstavuje očistenia plochy, odstránenia zbytkov po 

stavbe, zariadení staveniska a urovnaní povrchu. Ďalej nasleduje biologická rekultivácia - rozprestretie 

humusovej skrývkovej zeminy z depónie a jej urovnanie. 

     Investor v termíne do 30 dní od ukončenia doby použitia poľnoh. pôdy na iné účely, t.j. do konca mája 2021, 

písomne oznámi tunajšiemu úradu zaradenie pôdy do poľnohospodárskej výroby. 

     Toto stanovisko vydáva tunajší úrad na základe predloženej žiadosti dňa 15.10.2019, doplnenia podania dňa 

29.11.2019 a príslušnej dokumentácie textovej a grafickej, ktorú tvoria : projektová dokumentácia stavebného 

zámeru, bilancia skrývky humusového horizontu poľnoh. pôdy a plán spätnej rekultivácie ktoré vyhotovil Ing. 

Peter Dupkala, stavebné povolenie č. 227/2017/208/SOÚ zo dňa 05.09.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

20.11.2017 a vyjadrenie Obce Nitrica k zmene stavby pred jej dokončením. 

     V zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení, držiteľ povolenia alebo 

ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch 

mimo zastavaného územia obce takéto stavby 

     Na konanie podľa § 18 zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní v zmysle zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

- Mesto Nováky zo dňa 13.12.2019 pod číslom MsÚ-NO/1494/2019/VaRM/8131 - 

 S  dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Optický prepoj Diviacka Nova Ves - Nováky“ 

a s „Žiadosťou o súhlas s vedením trasy Optického kábla“    

súhlasí 

za dodržania podmienok: 

-   K dňu vydania Záväzného stanoviska bolo schválené Uznesením č. 266/2019 zo dňa 02.12.2019 

uzatvorenie Zmluvy o budúcom bezodplatnom, časovo neobmedzenom vecnom bremene „in rem“ medzi 

mestom Nováky a KINET s r.o.. 

-   K vydaniu stavebného povolenia bude potrebné s mestom Nováky uzavrieť zmluvu o vecnom bremene, 

ktorá bude predmetom schválenia v Mestskom zastupiteľstve. 

- ak sa pri realizácií prác vyskytnú závažné skutočnosti, ktoré sa nedali predvídať, kontaktovať tunajší úrad 

- po ukončení stavby predložiť na tunajší úrad zameranie skutočného vyhotovenia stavby v papierovej a 

digitálnej forme 

 

 



 

 

- 9 - 

- žiadateľ po ukončení prác uvedie miesto rozkopávky na vlastné náklady do pôvodného stavu tak, aby 

nedochádzalo k poklesom plôch, prípadné poklesy plôch priebežne   zarovnávať a spevňovať. Stavebnú ryhu 

zhutnit’, odstrániť kamene, upraviť do profilu okolitého terénu, osiať trávu a uvalcovať. 

    Projekt stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami a je v súlade s platným územným plánom mesta 

Nováky. 

    Toto záväzné stanovisko je platné, pokiaľ nedôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých bolo 

záväzné stanovisko vydané, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých bolo vychádzané pri 

vydaní záväzného stanoviska. 

 

- Slovak Telekom, a.s. Bratislava zo dňa 12.05.2020 pod číslom 6612012478 - 

Dôjde  do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

Platnosť vyjadrenia je do 12.11.2020. 

Rešpektovať  nasledovné : 
1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade vyznačeného 
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti  nezodpovedá 
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú 

žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SL0VAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak  

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: 

               Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144 

4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 

zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 

dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia 

dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 

stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 

sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany 

žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68  

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

9. V prípade, že žiadateľ bude so  zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 

vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI  SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako  

sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK společností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s.  základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke :  https://www.telekom.sk/vyjadrenia . 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní 

podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nieje oprávnený poskytnuté informácie a 

dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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15. Prílohy k vyjadreniu: 

-  Všeobecné podmienky ochrany SEK 

-  Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 

zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 

vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vvbavené vysokorýchlostnou 

fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k ne 

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK  
1.V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom,a.s. 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

 
2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené 
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 
30cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čislo l2129 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, 
a.s. 
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 
vedomia) 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality , resp. objektu , na VSST ( verejnú sieť ST( je potrebné si 

podať žiadosť o určenie bodu napojenia. 

4. Žiadame dodržať platné predpisy STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

- Krajský  pamiatkový úrad  Trenčín  zo dňa  26.11.2019  pod číslom KPÚTN-2019/22005-5/97420- 

   KPÚ Trenčín na základe žiadosti investora: KINET, s. r. o. v zastúpení: AZ REAL PD, s. r. o. o vyjadrenie k 

PD pre územné a stavebné konanie líniovej stavby „Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky" doručenej 

01.10.2019 rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických 

nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby: 

„Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky", v k. ú. Diviacka Nová Ves  a   v k. ú. Nováky. 

KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu: 

a) druh výskumu: archeologický výskum 

b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha líniovej stavby „Optický prepoj Diviacka Nová Ves - 

Nováky" v k. ú. Diviacka Nová Ves a v k. ú. Nováky. 

c) spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný formou: 

- archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti s líniovou stavbou formou sledovania odkryvu 

plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov a 

ich odborným zdokumentovaným ich nálezovej situácie; 
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- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa 

pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 

pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba"), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude 

vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov; 

- pred začiatkom archeologického výskumu bude potrebné zvolať vstupnú komisiu za účasti KPÚ Trenčín; 

- archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami 

archeologického výskumu; 

- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť 

archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo 

správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických 

nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona; 

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca oznámiť 

nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového 

zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov. 

    Pri zabezpečení archeologického výskumu je investor povinný: 

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

b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou 

osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, 

s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového 

zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ, 

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického 

výskumu. 

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

e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického 

výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup 

stavebníka a oprávnenej osoby 

vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín, 

f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej 

dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 

pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení 

vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a 

archeologickému ústavu, 

g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín 

na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie 

termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej 

dokumentácie, 

h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu 

je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej 

adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk 

   Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín. 

Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

 

    Záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu Optický prepoj Diviacka Nová Ves – 

Nováky “ vydala Obec Diviacka Nová Ves pod číslom 893/19, 213/2019/DV zo dňa 14.11.2019 súhlasíme 

s vydaním územného rozhodnutia  a s vedením trasy Optického kábla cez pozemky parc.č. 161/1, k.ú. 

Vrbany a p.č.186 a 196/1, k.ú. Diviacka Nová Ves . 

 

    Záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia  a s projektovou dokumentáciou na stavbu  

“Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky “ vydalo Mesto Nováky pod číslom MsÚ-

NO/1494/2019/VaRM/8131 zo dňa 13.12.2019 -dodržať podmienky uvedené vo stanovisku. 

 

7. Ostatné podmienky : 

    V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o súhlas na jeho záber. 

Stavebník je povinný  konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach a právom chránených záujmoch vlastníkov 

dotknutých nehnuteľností, ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení 

nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba, 

povinná viesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku 

spôsobenú škodu. 
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 Pred začatím rozkopávkových prác požiadať Mesto Nováky a Obec Diviacka Nová Ves  o rozkopávkové 

povolenie. 

 Dodržať ustanovenia Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a § 56 zákona 

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

  Oprávnenia podľa § 69 odst.1 písm.a) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách ( ďalej len  

ZEK) pri zriaďovaní verejnej siete a vo verejnom záujme sú inými právami podľa § 139 odst.1 písm.c) 

stavebného zákona.  

    V plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách , najmä: 

-Rešpektovať oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam - v nevyhnutnom rozsahu zriaďovať a 

prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, 

prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, 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 užívateľ pozemku. Povinnosti zodpovedajúce vyššie 

uvedeným oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na 

vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností podá podnik. 

 
 Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť je povinný pri výkone oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na 

nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. 
- O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti 

najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie alebo poruchy na vedení je podnik oprávnený vstúpiť na cudzie 

nehnuteľnosti aj bez predchádzajúceho upovedomenia, v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa 

bez zbytočného odkladu. Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého 

stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu 

účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. 
- Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť 

vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania 

nehnuteľnosti. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich 

oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom 

podniku. Úrad po preskúmaní veci rozhodne o výške primeranej náhrady. Ak je vlastník alebo užívateľ 

nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na 

jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Ak sa podnik a vlastník 

nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na 

rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. Úrad po preskúmaní 

nároku rozhodne o výške primeranej náhrady. 
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a 

dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných prácach.  

Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona o 

všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. 

 
- Stavbu bude uskutočňovať: zhotovitel' stavby, určený výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby 

bude zabezpečovať zhotovitel'. Stavebník je povinný podľa ust. § 62 odst.1 písm.d  stavebného zákona do 

15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu 

(sídlo) stavebnému úradu. 

 

-  Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a 

musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, v 

súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

V zmysle § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie nevyžaduje. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  Neboli samostatne uplatnené. 

 

       Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo 

dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

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

územného konania. 
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       15 dní po doručení rozhodnutia požiada navrhovateľ o vyznačenie právoplatnosti tohoto rozhodnutia. 

        Navrhovatelia dodržia podmienky uvedené v stanoviskách účastníkov územného konania  - vlastníkov 

pozemkov, cez ktoré sa bude realizovať stavba.   

 

O d ô v o d n e n i e : 
                    

     Navrhovatelia  spoločnosť  KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ 

REAL PD, s.r.o., Nová č.470/4, Prievidza – Ing. Annou Žiakovou  podali dňa 14.10.2019  na Mesto 

Nováky    ako príslušný stavebný  úrad  určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej 

politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín na územné konanie a vydanie rozhodnutia podľa § 119 odst.1 v spojení s  § 

117 odst.1 stavebného zákona a doplnili dňa 12.05.2020   návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

líniovej stavby  : “  Optický prepoj Diviacka Nová Ves – Nováky “, umiestnenej  : 

v katastrálnom území Vrbany, na pozemkoch parc.č. E KN 161/1, 161/2, 185, 186, 196/2, 198, 196/1 

v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, na pozemkoch parc.č. E KN 811, 804, 806, 803, 848/1, 851/2, 

851/3, 848/2, 

v katastrálnom území Nováky , na pozemkoch parc. č.  C KN 3412, 3292, 3190, 6350, 6349, E KN 1-453/2, 1-

456/2, 306/1, 306/3.  

 

     Návrh bol podaný v zmysle § 3  vyhl.č. 453/2000 Z.z. . 

     Mesto Nováky v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch ako stavebným úradom  oznámil podľa 

§ 36, odst.1, 3, 4  stavebného zákona dňa 23.10.2019 začatie  územného konania všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 12.11.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 

šetrením.  

   

       Svoje stanovisko  k umiestneniu stavby oznámili  Mesto Nováky, Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie -  OPK , OH, ŠVS,  Stredoslovenská distribučná , a.s. Žilina,  SPP - 

Distribúcia, a.s. Bratislava, StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica,  

Slovak Telekom a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad   Trenčín, pracovisko Prievidza , Orange Slovensko, 

a.s. Bratislava, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi,HBP, a.s. Prievidza, Obvodný 

banský úrad v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia,  SVP, š.p. OZ Piešťany, Okresný 

úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor  a účastníci konania. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok tohoto rozhodnutia.   

 

      Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a z 

hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré stanovujú hygienické, 

protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne 

pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho  pôdneho fondu, podzemných a povrchových vôd, nakladania s 

odpadom. 

Budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v oblastiach kde nie sú žiadne siete alebo hospodárska 

súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt podporujú princípy regulácie 

vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách. V súčasnosti je verejným záujmom najmä budovanie tzv. 

sietí novej generácie, umožňujúcich širokopásmový ( vysokorýchlostný ) prístup k internetu.  

 

     Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.  

     Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a 

vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. 

 

     Žiadatelia zaplatili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. v znení zákona č. 1/1998 Z.z., v 

znení zákona SNR č. 232/1999 Z.z. v znení zák.č. 583/2003 Z.z. v čiastke 100,- EUR do pokladne správneho 

orgánu – mesta Nováky. 

 P o u č e n i e : 
 

      Proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Hviezdoslavova 3, Trenčín podaním odvolania na 

stavebný úrad Mesto Nováky. Včas podané odvolanie má podľa  § 55 ods. l zákona č. 71/67 Zb. odkladný 

účinok. 
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      Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Dušan  ŠIMKA                                                                                                     

                                                                                                    primátor mesta 
 

 

 

 

 

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad : 

- umiestnenie stavby v situačnom výkrese podľa mapy z katastra nehnuteľností 

- dokumentácia stavby overená stavebným úradom v územnom konaní 

 

        Verejnou vyhláškou sa oznámi rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o 

umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, rozhodnutie o využití územia ao 

ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, alebo ak sú účastníci konania neznámi. 

        Doručenie sa uskutoční vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

- účastníkom konania: 

1. KINET, s.r.o., 972 25  Diviaky nad Nitricou č. 201 v zastúpení AZ REALPD, s.r.o., Nová č.470/4, Prievidza – 

Ing. Annou Žiakovou   

2. Obec Diviacka Nová Ves    

3. Mesto Nováky – do spisu 

4. Ostatní účastníci územného konania (  vlastníci  susedných nehnuteľností a vlastníci na neznámom mieste  ) 

verejnou vyhláškou cestou Obecného úradu v Diviacke Novej Vsi a cestou Mestského úradu v Novákoch 

vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu 15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia. 

-  dotknutým orgánom a organizáciám : 

4. StVPS  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 

5. SPP – Distribúcia , a.s. Mlynské Nivy 44b, Bratislava  

6.  SSE, Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčanke 2927/8, Žilina 

7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie-ŠVS,OPaK, OH,ul.G.Švéniho 3H, Prievidza 

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, ul.Nová 2, Prievidza   

9.  Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, Prievidza 

 

 

 

 


