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OBEC  PRIETRŽ 

906 11  Prietrž 126 
Č. j.: SOÚ–1404/2021–PEA                                                                               V Senici dňa 21.10.2021  
Vybavuje: Ing. Petrová 
 
 
 
 
 
 
 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
 
 
Západoslovenská distribu čná, a.s., IČO: 36361518, 816 47  Bratislava, Čulenova 6 , zastúpená 
splnomocnencom: LiV-EPI, s.r.o., I ČO: 36361518, 821 09  Bratislava, Tren čianska 56/F , podala na 
tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „SA_Prietrž, V227 ved., NNK, NNV, VNK, 
VNV“  ako líniovej stavby v katastrálnom území Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Bukovec.  
Na jej umiestnenie bolo vydané Obcou Prietrž rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 20.10.2020 pod č. 
SOÚ-295/2020-PEA.  
 
     Obec Prietrž ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť v 
stavebnom konaní a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 
Stavba „SA_Prietrž, V227 ved., NNK, NNV, VNK, VNV“  ako líniovej stavby v katastrálnom území 
Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Bukovec sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 Vyhlášky č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle ustanovení 
§§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny 
poriadok)  

p o v o ľ u j e . 
 
Na umiestnenie a uskuto čnenie stavby sa ur čujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

 
 
Stavba je členená na stavebné objekty:  
 
SO 01 - VN rozvody 
SO 02 - NN rozvody 
PS 01 - Výmena TS 0046-002 
PS 03 - Nová TS 0046-11 
PS 04 - Výmena TS 0007-006 
PS 05 - Výmena technológie TS 0046-010 
  
Údaje o projektovaných kapacitách:  
 
- VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x240 mm2 – 14 550 m 
- VN káblové vedenie 3x NA2XS2Y 1x95 mm2 – 1 680 m 
- Navrhovaná transformačná stanica typ EH 6 – 1 ks 
- Navrhovaná transformačná stanica typ EH 4 – 1 ks 
- Navrhovaná transformačná stanica typ EH 1 – 1 ks 
- NN kábel NAYY-J 4x240 – 450 m 
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Umiestnenie stavby:  
 
SO 01 – VN KÁBLOVÉ ROZVODY  
 
Kabelizácia VN linky č. 460 
- zakabelizovanie VN vzdušného vedenia v úseku medzi prechodovými PB č.1 a 2, ktoré sa vložia do 
vedenia a na ktorých sa zrealizuje prechod vzdušného vedenia do kábla. Na každom  prechodovom 
PB sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia. Z dôvodu že kabelizované 
vedenie je prevedené na 110kV stožiaroch budú prechodové objekty realizované stožiarmi typu 
20/V104. Na stožiaroch budú osadené konzoly typu 3x TB4 a držiak zemniaceho lana 2,2/20,8 
VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x240mm2. 
Kabelizácia VN linky č. 227 
- zakabelizovanie VN vzdušného vedenia v úseku od prechodových PB č. 3 po č. 4, ktoré sa vložia do 
vedenia a na ktorých sa zrealizuje prechod vzdušného vedenia do kábla. Na každom  prechodovom 
PB sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia. Trasa navrhovaného VN 
kábla je navrhovaná v spoločnej trase ako VN kábel linky č. 460. Navrhovaný kábel bude slučkovaný 
do nových transformačných staníc TS 0046-002, TS 0046-004, TS 0046-10, TS 0046-011 a 0046-006. 
VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x240mm2. 
VN prípojka TS 0046-001  
Z navrhovanej transformačnej stanice TS 0046-002 bude zrealizovaná VN káblová prípojka pre 
napojenie vzdušnej prípojky pre existujúcu dva a pol stĺpovú TS 0046-001. Prípojka bude realizovaná 
VN káblom typu  3x NA2XS2Y 1x240. Napojenie existujúcej vzdušnej prípojky bude realizovaná na 
existujúcom priehradovom stožiari, na ktorom sa zrealizuje prechod do kábla.  Na prechodovom PB sa 
osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia.  
VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x240mm2. 
VN prípojka TS 0046-010  
V rámci kabelizácie sa bude kabelizovať aj časť vedenia linky č.227-268 (odbočka z linky č.227 UO 
A/227-268). Existujúca VN prípojka pre TS 0046-010 sa naspojkuje na nový priehradový prechodový 
PB. Na prechodovom PB sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia.  
VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x240mm2. 
VN prípojka TS 0046-003  
Z navrhovanej transformačnej stanice TS 0046-011 bude zrealizovaná VN prípojka pre existujúcu 
priehradovú TS 0046-003. Prípojka bude realizovaná VN káblom typu  3x NA2XS2Y 1x240 uloženom 
prevažne v zelenom páse v súbehu s miestnou komunikáciou. Na priehradovej TS sa kábel ukončí na 
káblovej konzole a prepojí na exist. VN poistky. 
VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x240mm2. 
V koridore nového VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky 
HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS.  
Demontáž VN  
Linka č. 227 
Po zrealizovaní nového VN rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie prevedené lanami AlFe6 3x95, 
resp. AlFe 3x35 vrátane podperných bodov zdemontuje. Demontované bude VN vzdušné vedenie 
linky č. 227. V rámci demontáže sa zdemontujú aj úsekové odpínače č. 34/227, 34/227, 35/227, 
36/227, A/227-268, 46/227, 47/227, 48/227, transformačné stanice TS 0046-002, TS 0046-004, TS 
0046-006, TS 0007-006. 
Linka č. 460 
Po zrealizovaní nového VN rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie prevedené lanami AlFe6 3x95 
na 110kV stožiaroch zdemontuje vrátane 19 ks stožiarov. 
Cesta III. triedy 
Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste III. triedy č. III/1149 v úseku od obce 
Prietrž smerom do obce Dolný Štverník (cca 7,34 – 11,58 km). Navrhované VN vedenie bude križovať 
aj cestu III. triedy č. III/1151 (1,10 km). Trasa káblového vedenia v súbehu s dotknutou cestou je 
navrhovaná v odstupe min. 0,6 m od telesa cesty (od priekopu, krajnice alebo násypu). Prevažná časť 
súbehu sa nachádza v extraviláne. V časti súbehu VN kábla s cestou nie je možné dodržať uvedenú 
vzdialenosť. Jedná sa o úseky v intraviláne kde je oplotenie, alebo súkromné záhrady. Taktiež v časti 
trasy v extraviláne kde sú v blízkosti cesty lesné pozemky. V uvedených úsekoch bude navrhovaný 
kábel uložený v chráničke v hĺbke min. 1,2m. Uvedená cesta bude križovaná 8 krát v cca. 7,47, 8,10, 
8,89, 9,11, 9,93, 10,49, 10,57, 11,58 km. 
Kríženie dotknutej komunikácie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s 
dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty. Kábel bude uložený v chráničke FXKV 200mm. 
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SO 02 – NN ROZVODY 
 
Predmetom stavebného objektu je napojenie exist. NN vývodov z nových transformačných staníc.  
TS 0046-002 
Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené dva NN káble smer existujúci NN vzdušný 
rozvod (výmena exist drevený PB za betónový JB 9/12). Na novom PB sa exist. vedenie rozpojí 
a prepojí s novými NN káblami. Na mieste pôvodnej TS sa od vzdušného vedenia vybuduje nový NN 
káblový rozvod a vybuduje sa nová rozspojovacia skriňa 1-SR. Z novej skrini budú napojené exist. NN 
vývody z pôvodnej TS 0046-002. Z pôvodnej TS sa ponechá betónový stĺp, na ktorom sa ponechajú 
NN vzdušné vývody ktoré budú taktiež napojené z 1-SR.  
TS 0046-004 
Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené 3 vývody: 
- dva NN káble smer existujúci NN vzdušný rozvod. Na exist. PB sa exist. vedenie rozpojí a prepojí 

s novými NN káblami.  
- jeden kábel povedie k novej rozspojovacej skrini 2-SR, z ktorej budú napájané exist rozvody 

v oblasti. 
TS 0046-011 
Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené 2 vývody: 
- jeden NN kábel smer existujúci NN vzdušný rozvod. Na exist. PB sa exist. vedenie prepojí s novým 

NN káblom.  
- jeden kábel povedie k existujúcemu PB ktorý sa vymení za nový JB9/10 a z ktorého je napájaná 

domová vzdušná prípojka. 
TS 0046-006 
Z navrhovanej transformačnej stanice budú vyvedené 3 vývody: 
- jeden NN kábel smer existujúci NN vzdušný rozvod. Na novom PB (exist. JB výmena za JB 9/15) 

sa exist. vedenie prepojí s novým NN káblom.  
- jeden NN kábel smer existujúci NN vzdušný rozvod. Na novom PB (exist. JB výmena za JB 9/15) 

sa exist. vedenie prepojí s novým NN káblom.  
- jeden kábel povedie k navrhovanej rozspojovacej skrini 3-SR z ktorej budú napájané domové 

prípojky z demontovaného NN vzdušného vedenia. 
Demontáž NN  
Po vybudovaní nových NN rozvodov sa vzdušné NN vedenia zdemontujú v rozsahu zrejmom zo 
situácie. 
 
PS 01 - VÝMENA TS 0046-002, PS 03 - NOVÁ TS 0046-11, PS 04 - VÝMENA TS 0007-006, PS 05 - 
VÝMENA TECHNOLÓGIE TS 0046-010 
 
PS 01 – výmena existujúcej dva a pol stĺpovej za kioskovú typu HARAMIA EH1  
PS 03 – vybudovanie novej kioskovej TS typu HARAMIA EH4  
PS 04 – výmena existujúcej priehradovej TS za kioskovú typu HARAMIA EH6  
PS 05 – výmena VN rozvádzača v exist. Kioskovej TS 0046/010. 
 
Spracovateľ projektovej dokumentácie: 
Ing. Dušan Držík, LiV-EPI, s.r.o., 821 09  Bratisla va, Tren čianska 56/F 
 
 
Rozpočtový náklad stavby: 1 354 700,-  € 
 
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických   

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 

ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 
4. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. 

o stavebných výrobkoch. 
5. Rešpektovať všetky rozvodné siete a ich polohu nechať vytýčiť príslušnými správcami. Pred 

začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí 
a vyznačiť ich trasu. 

6. Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma jednotlivých existujúcich vedení a zariadení a pri 
súbehu a križovaní dodržať jednotlivé STN. 

7. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu 

do 15 dní po skončení výberového konania.  
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9. Vzniknutý stavebný odpad bude odvezený na skládku podľa určenia Obce Prietrž, odvážanou 
suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie. 

10. Stavba bude realizovaná len na pozemku stavebníka. Stavebník bude dbať na to, aby čo 
najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli 
na nich škody. 

11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 
12. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť.  
13. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). 
14. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste 

pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§ 66 ods. 3 písm. j) 
stavebného zákona) s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

15. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie. O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada 
stavebník pred ukončením stavby príslušný stavebný úrad. 

16. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona. 
17. Stavebník je povinný všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená plniť a po doručení tohto 

povolenia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné. 
 
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dot knutých orgánov štátnej správy 
a organizácií:  
  

1. Dodržať a rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Senici č. RÚVZ/2017/496/HŽP-Tur zo dňa 12.05.2017: 

• Predložiť návrh na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.. 
 

2. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Senici č. ORHZ-SE1-393-001/2021 zo dňa 28.09.2021: 

• Predložiť na kolaudačnom konaní stanovisko spolu s overenou dokumentáciou. 
 

3. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom č. ORHZ-NM1-327-001/2019 zo dňa 
07.06.2019: 

• Predložiť na kolaudačnom konaní stanovisko spolu s overenou dokumentáciou. 
 

4. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Západoslovenskej distribu čnej, a.s., 
Bratislava  zn. CD13972/2021 zo dňa 26.03.2021: 

• Súhlasí s navrhovaným riešením vybudovania nových kioskových elektrických staníc: 
− TS Prietrž U Slaných v k.ú. Prietrž na parc. č. 4664/2 (KN-C), ktorá nahradí stĺpovú TS 0046-

002. 
− TS 46-11 Prietrž Zuščíci v k.ú. Prietrž na parc.č. 5616 (KN-E). 
− TS 07-06 Bukovec Zimáci v k.ú. Bukovec na parc. č. 2563 (KN-C), ktorá nahradí stožiarovú 

TS 0007-006. 
• Jednotlivé TS budú napájané novým podzemným rozvodom, káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240 

mm2. K navrhovanému káblu bude pripoložená chránička HDPE D40 vrátane uloženia 
optického kábla. 

• Z navrhovaných TS bude napojený novými podzemnými káblovými vývodmi NAYY-J 4x 240 
mm2 jestvujúci distribučný rozvod NN. 

• V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné energetické zariadenia 
distribučného rozvodu VN (do 35 kV) a NN (do 1 kV), ktoré sú v správe ZsD, a.s..  

• Stavba musí byť navrhnutá a zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené 
a zavedené v katalógu výrobkov ZsD. 

• Dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby 
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť 
do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých 
osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce 
v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

 
5. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spolo čnosti, a.s., 

Bratislava  č. 21862/2019/BK zo dňa 11.06.2019: 
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• Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma 
ochrany je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, 
Divízia distribúcie vody. 

• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami rešpektovať zariadenia BVS a ich pásma ochrany vrátane 
všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a o verejných kanalizáciách. 

• V trase vodovodu, vrátane ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby 
a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne. 

• Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu vytýčiť smer a výšku verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov.  

• Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

• Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach rešpektovať v plnom rozsahu 
rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, 
jestvujúce objekty a pod.. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom 
skontrolovať príslušný pracovník DDV. 

• Zahájenie výkopových prác nahlásiť v dostatočnom predstihu príslušnému pracovníkovi DDV. 
• Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 

v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 
náklady bezodkladne prispôsobiť  novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 
alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 
 

6. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., Bratislava,  č. 
TD/NS/0183/2021/Mo zo dňa 10.03.2021: 

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

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

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

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

• Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu.. 

• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D. 

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

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

 
7. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava , č. 

6612106276 zo dňa 08.03.2021: 
• 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. 

• V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
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• 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. 

• Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené, 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté 
zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu, 

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia, 
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za 

zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia), 
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 

podať žiadosť o určenie bodu napojenia, 
- v prípade premiestnenia  telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú 

dokumentáciu, 
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, 
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 

vykonať len so súhlasom správcu siete. 
• Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

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

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 
68 zákona č. 351/2011Z.Z, o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy 
telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s.. 

 
8. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Myjava, odboru 

starostlivosti o  životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny  č. OU-
MY-OSZP-2020/000130-7,ZS zo dňa 19.03.2020 a č. OU-MY-OSZP-2021/000539-002 zo dňa 
22.07.2021: 

• Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť 
rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov 
živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 
bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody 
a krajiny. 

• Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných  
druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto 
inváznych druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto 
úniku alebo šírenia. 

• Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom stanoveným v Prílohe 
č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné 
druhy uvedené v tejto prílohe a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu, ak je 
pozemok v užívaní inej osoby ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ 
pozemku. 

• Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby: 
a) Ochranu zachovalých drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku v k.ú. Bukovec 

a sním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody, 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie: 

- Ochranu koreňového systému pred zhutnením vo vzdialenosti min. 2,5 m od kmeňa – 
chránený koreňový priestor,  

- V prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore – 2,5 m od päty kmeňa dreviny - tieto 
realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním v hĺbke 1,5 – 2 m. 
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- V prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa 
dreviny tieto realizovať ručne, korene rezať a ošetriť. 

- Ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky 2 m bez poškodenia 
stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,  

- Ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov, 
b) Opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov: 
- Realizácia stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov (17.február – 30. august), 
- Výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže 

fungovať ako zemná pasca. 
c) Opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov: 
- Na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta 

výkopov bez obsahu inváznych druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového 
zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných inváznych rastlinných druhov. 

- Na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu zastavanej a nezastavanej časti 
stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín. V žiadnom prípade 
nebudú použité nepôvodné druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín ustanovené v Prílohe č. 1 
Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných 
druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín 
vzbudzujúcich obavy Únie. 

- V prípade výskytu inváznych rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni 
v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 
vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania 
inváznych nepôvodných druhov. 

d) Opatrenia na odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín po ukončení stavby: 
-   Monitoring výskytu inváznych druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie 

jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny, 
-   Zabezpečenie trvalého odstránenia inváznych rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade s § 

3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z.z.. 
• Splnenie podmienok uvedených v bode č. 4 stavebník preukáže konajúcemu orgánu ochrany 

prírody a krajiny fotodokumentáciou po ukončení stavby. 
 

9. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 
OZ  Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky , č. CS SVP OZ BA 1220/2019/4 zo dňa 
04.06.2019 a č. CS SVP OZ BA 874/2020/7 zo dňa 17.07.2020: 

• Doplniť výkresy detailov všetkých križovaní a súbehu s vodnými tokmi, ktoré budú navrhnuté 
v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení s vodnými tokmi“. Pri križovaní toku 
Myjava žiadame, aby hĺbka krytia chráničky, v ktorej musí byť uložený kábel v mieste 
križovania vodného toku, bola min. 2,5 m od nivelety dna koryta Myjavy, pričom chránička 
musí byť uložená v rovnakej hĺbke v dĺžke min. 5 m za brehovú čiaru (jedná sa 
o vodohospodársky významný vodný tok, ktorý má v tomto úseku prirodzený charakter a jeho 
koryto sa neustále vyvíja). Pri križovaní Dankáckeho potoka žiadame uložiť kábel v mieste 
križovania do chráničky, ktorá bude presahovať až za brehovú čiaru, pričom hĺbka krytia 
chráničky musí byť min. 1,2 m od nivelety dna koryta. Pri súbehu kábla s Dankáckym potokom 
a jeho prítokom, ako i pri umiestnení transformačnej stanice, rešpektovať pobrežný pozemok 
uvedených vodných tokov, ktoré tvoria pozemky do 5 m od ich brehovej čiary. Realizáciou 
križovania a súbehu s vodnými tomi nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov vodných 
tokov. 

• Upozorňujeme, že počas povodňových prietokov môže dôjsť k vybreženiu vody z koryta 
Dankáckeho potoka a jeho prítoku (jedná sa prirodzené vodné toky) a preto ho odporúčame 
osadiť, resp. navrhnúť transformačnú stanicu ako i všetky prislúchajúce zariadenia tak, aby 
nedošlo ku škodám v prípade ich zaplavenia. 

• V zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) je na stavby vo vodách (križovanie) 
a v inundačných územiach vodných tokov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej 
správy. . 

• K realizácii križovaní elektrických káblov a ich súbehu s uvedenými vodnými tokmi vopred 
prizvať zástupcu našej organizácie. Po ukončení prác súvisiacich s križovaním a súbehom, 
predložiť porealizačné geodetické zameranie (polohopis, výškopis v systéme Bpv). 
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• Navrhovanou stavbou môže dôjsť i ku križovaniu a súbehu jestvujúcich odvodňovacích 
priekop (nie sú v správe našej organizácie), ktorých funkčnosť je potrebné zachovať, nakoľko 
odvádzajú vodu v čase topenia snehu alebo počas prívalových zrážok. 
 

10. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácií, š.p., Bratislava  č. 2972-
2/120/2019 zo dňa 28.05.2019 a č. 1174-2/120/2021 zo dňa 08.07.2021:: 

• Križovanie VN káblových rozvodov so závlahovým potrubím a križovanie VN káblových 
rozvodov s odvodňovacím kanálom navrhnúť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 
„Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983. 

• Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu 
kanála zástupcu Hydromeliorácií, a.s.. 

• Výkopy v mieste križovania VN káblových rozvodov so závlahovým potrubím vykonať ručne. 
• V mieste križovania VN káblového vedenia so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú 

vzdialenosť 0,40 m. 
• V prípade križovania vrchom závlahové potrubie uložiť v mieste križovania do chráničky. 
• VN káblové rozvody v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím 

min. 1,0 m pod niveletu dna kanála. 
• Miesto križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami. 
• Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála. 
• Prizvať pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do 

stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania. 
• V prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála,  ku 

ktorému má Hydromeliorácie, š.p., právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného 
stavu na náklady investora. 

• Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu predložiť na odsúhlasenie, vrátane 
technického riešenia križovania (detailu križovania) VN káblových rozvodov s odvodňovacím 
kanálom, vzorového detailu križovania VN káblových rozvodov so závlahovým potrubím 
a zákresom závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála do situácie navrhovanej stavby. 

 
11. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska – súhlasu  Okresného úradu 

Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie,  štátna vodná správa, č. OU-SE-
OSZP-2021/002993-003 zo dňa  28.06.2021: 

• Prevádzkovať transformátory nad 630 kVA je možné len so záchytnou nádržou, určenou na 
zachytenie znečisťujúcich látok uniknutých alebo vypustených pri havarijných stavoch z 
technologického zariadenia. Objem záchytnej nádrže nesmie byť menší ako objem nádrže v 
nej umiestnenej. 

• Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať platné technické a právne normy, 
ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení 
všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácii 
a orgánov štátnej správy v plnom rozsahu. 

• Vykonávané musia byt' pravidelné skúšky tesnosti nádrži, ktoré sú zvonku vizuálne 
nekontrolovateľné každých desať rokov a nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží 
dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového 
priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického 
stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a 
nádrží vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou 
medziplášťového priestoru raz za 20 rokov. 

• Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s 
certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. 

• Záchytné nádrže musia byť zaradené do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe 
ktorých bude vykonávaná ich pravidelná údržba, opravy a kontroly. 

• Prevádzku musia zabezpečovať pracovnici oboznámení s bezpečnostnými predpismi aj s 
podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. 

• V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu 
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do 
životného prostredia (havarijný plán). 

• Schválený havarijný plán musí byť v zmysle § 4 vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd aktualizovaný a 
predložený SIŽP Bratislava. 
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• Ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené certifikáty transformátorov a skúšky tesnosti 
záchytných nádrží. 

• Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie 
nezačne do jedného roka od vydania súhlasu. 
 

12. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska – súhlasu  Okresného úradu 
Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie,  štátna vodná správa, č. OU-SE-
OSZP-2021/002993-007 zo dňa  12.08.2021: 

• Križovanie s vodným tokom (kanálom) je potrebné realizovať V súlade so zákonom č. 
364/2004 Z. z. o vodách a zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a s nimi 
súvisiacimi predpismi. 

• Podľa možností odporúčame novú transformačnú stanicu posunúť a zároveň i predĺžiť 
chráničku do vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary potoka a výškovo osadiť TS tak, aby v 
prípade vybreženia vody z koryta vodného toku nedošlo k jej poškodeniu, nakoľko sa jedná o 
prirodzený vodný tok a v prípade vyšších prietokov môže dôjsť k vybreženiu vody z jeho 
koryta a k zaplaveniu priľahlých pozemkov. 

• Križovanie VN trasy s Dankáckym potokom v cca rkm 1,5 (pri TS0056-004) musí byť riešené 
riadeným pretláčaním s hĺbkou krytia chráničky 1,5 m pod niveletou dna koryta, s presahom 
chráničky 4,5 m pri komunikácii a 2,5 m pri TS. 

• Križovanie VN trasy podzemného kábla s Dankáckym potokom v cca rkm 2,2 musí byť 
riešené riadeným pretláčaním s hĺbkou krytia chráničky 1,5 m pod niveletou dna jeho koryta a 
s presahom chráničky min. 9 m od jeho brehovej čiary. 

• Žiadame rešpektovať pobrežný pozemok vodného toku, ktorý tvoria pozemky do 5 m od 
brehovej čiary koryta pre drobné vodné toky - Dankácky potok a jeho prítoky a 10 m od 
brehovej čiary vodného toku Myjava. 

• Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku a k zhoršeniu 
jeho odtokových pomerov, ako i znemožneniu alebo obmedzeniu pri plnení úloh správcu 
vodného toku vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 7/2010 Z.z. o 
ochrane pred povodňami, vrátane strojnej údržby a prípadného odstraňovania povodňových 
škôd mechanizmami správcu toku. 

• K začiatku prác, ktoré budú realizované v blízkosti vodných tokov (križovanie, súbeh do 
vzdialenosti 5 m od brehovej čiary vodného toku) žiadame vopred prizvať zástupcu SVP, š.p.,  
s ktorým je potrebné tieto práce priebežne konzultovať a ktorý následne zápisnične odsúhlasí 
spôsob vykonanej realizácie. 

• Z realizácie križovania a súbehu trasy VN kábla s vodnými tokmi v správe SVP, š.p., vykonať 
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) a výsledky zamerania (aj v digitálnej forme) 
odovzdať SVP, š.p. pre služobné účely. 

• SVP, š.p. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov 
a mimoriadnych udalostí. 

• Križovanie VN káblových rozvodov so závlahovým potrubím a križovanie VN káblových 
rozvodov s odvodňovacím kanálom je potrebné realizovať v zmysle ustanovení STN 
„Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983. 

• Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu 
kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p.. 

• Výkopy v mieste križovania VN káblových rozvodov so závlahovým potrubím vykonať ručne. 
• V mieste križovania VN káblového vedenia so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú 

vzdialenosť 0,40 m. 
• V prípade križovania vrchom závlahového potrubia uložiť v mieste križovania do chráničky. 
• VN káblové rozvody v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím 

min. 1,0 m pod niveletou dna kanála. 
• Miesto križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami. 
• Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála. 
• Prizvať pracovníka Hydromeliorácie, š.p. k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorý 

protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania. 
• V prípade poškodenia majetku štátu – závlahové potrubia a odvodňovacieho kanála, ku 

ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ich uviesť do pôvodného 
stavu na náklady investora. 

• Križovanie VN kábla s kanálom Luh musí byť riešené riadeným pretlakom v chráničke 2x PE 
priemer 200 mm (VN) a 1x PE priemer 110 mm (UOK) o dĺžke 20 m v hĺbke pod dnom kanála. 



10 
 

• Križovanie VN kábla so závlahovým potrubím musí byť riešené uložením VN kábla do 
chráničky 3x priemer 200 mm s presahom 2,5 m od okraja závlahového potrubia v hĺbke 40 
cm pod závlahovým potrubím. 

• Rešpektovať drenážny systém nám neznámeho vlastníka. 
• Pri zásahu do pobrežných pozemkov vodného toku je potrebné po ukončení stavby uviesť 

brehy a terén do pôvodného stavu. 
• V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo 

na pobrežných pozemkoch, je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) 
vodného zákona o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín. 

• V prípade, že pri realizácii stavby, ako aj pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k zaobchádzaniu 
so znečisťujúcimi látkami, je potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť 
potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd 
alebo neohrozili ich kvalitu. 
 

13. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Trnavského samosprávneho kraja, Trnava , č. 
09295/2019/OI-2 zo dňa 22.05.2019: 

• Nakoľko realizáciou predmetnej stavby bude , okrem iného , dotknutá i ochrana záujmov ciest 
III/1149 a III/1151, je povolenie jej umiestnenia i následné vydanie stavebného povolenia 
miestne príslušným stavebný úradom možné len za dodržania ustanovení §§ 4 a 7 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

• Podľa ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 
sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie,  vykonávanie plánovanej opravy a údržby 
nadzemných a podzemných vedení každého druhu chápané ako zvláštne užívanie 
pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho 
orgánu. V prípade ciest III/1149 a III/1151 je ním Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií. 

• Pokiaľ bude navrhovaná činnosť vykonávaná mimo sídelného útvaru obce ohraničeného 
dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, požadujeme pri umiestňovaní 
predmetnej stavby rešpektovať aj platné ustanovenia cestného zákona o cestnom ochrannom 
pásme – 20 m od osi cesty III. triedy. Ak nie je možné túto podmienku z objektívnych dôvodov 
dodržať, je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu 
činnosti v ochrannom pásme týchto ciest. 

• V prípade ukladania rozvodov do pozemku vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie 
vecného bremena zmluvne ošetriť. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovení § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku tejto odplaty vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým 
posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením 
Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

• Pri realizácii predmetnej stavby dodržať platné ustanovenia § 18 cestného zákona. 
• Stavebnou činnosťou – výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa ciest III/1149 

a III/1151 z hľadiska narušenia stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov 
(odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosti cestnej premávky. 

• Pokiaľ si práce vyžiadajú aj demontáž trvalého dopravného značenia prislúchajúceho k 
cestám III/1149 a III/1151, je žiadateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť jej správcovi (Správa 
a údržba ciest TTSK) a riadiť sa jej pokynmi. 

• Križovanie elektrického vedenia s cestami vo vlastníctve TTSK realizovať výhradne spôsobom 
uvedeným v predloženej dokumentácii – riadeným pretláčaním a uložením do chráničky. 
S prekopaním telesa cesty nesúhlasíme. 

• Technické detaily križovania rozvodov s cestami  III/1149 a III/1151 konzultovať aj so 
správcom dotknutej cesty a rešpektovať podmienky jeho stanoviska. 

• Zemina z výkopov ani iný stavebný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty. 
• Prípadné obmedzenie cestnej premávky na cestách III/1149 a III/1151 žiadame navrhnúť len v 

nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného 
dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a 
požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené 
v zmysle platných predpisov – Technické podmienky TP 06/2013 Použitie dopravných značiek 
a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. 

• Všetky škody na cestách III/1149 a III/1151 vrátane poškodenia trvalého dopravného 
značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je žiadateľ povinný 
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neodkladne nahlásiť jej správcovi a uhradiť ich na vlastné náklady. Povinnosť úhrady škody je 
viazaná na celú dobu trvania záruky na zhotovené dielo. 
 

14. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu 
Trnava č. KPUTT-2019/13106-2/39056/Sl zo dňa 21.05.2019: 

• Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou písomne 
ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. 
Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. 

• V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení 
ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom 
obce.N8lez sa musí ponechať bez zmeny až 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 môže vyzdvihnúť a premiestniť 
z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu.  

• Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 
15. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, ochrana  prírody a krajiny  č. OU-SE-OSZP-
2019/007511-04 zo dňa 11.06.2019: 

• V prípade výrubu drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na 
výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu na výrub 
drevín je podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona obec. Výrub drevín doporučujeme realizovať 
odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu v 
termíne od 01.10. do 31.03.  

• V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich 
ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, 
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

• Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu 
pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností ojej zložky a 
prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a 
udržiavania územného systému ekologickej stability. 

 
16. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu v Senici, pozemkový 

a lesný odbor č. OU-SE-PLO/2021/005525/KOL zo dňa 23.04.2021 a č. OU-SE-
PLO/2021/005525-003 zo dňa 30.07.2021: 

• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko, až do doby realizácie stavby, najmä chrániť pozemok pred zaburinením 
a porastom samonáletu drevín. 

• Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne 
využitie, a to rozprestretím zeminy na nezastavanú časť pozemku. 

• Po ukončení stavby, za účelom usporiadania evidencie pozemkov v katastri nehnuteľností 
podľa ust. § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú 
plochu, po predložení porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 
čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie – kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu 
druhu pozemku vykoná Okresný úrad Senica, katastrálny odbor. 

 
17. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Trenčín, č. TSK/2019/07206-2 zo dňa 02.08.2019: 
• Káblové vedenie bude uložené súbežne s cestou III/1149 mimo cestné teleso. 
• Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Určenia 

prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby. 
• Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich 

prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. 
• Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby obmedzovaná 

nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia. 
• Písomnú informáciu o začatí stavebných prác zaslať 5 dní vopred na Správu ciest TSK. 
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• Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 
obhliadku. 

 
18. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK, Tren čín, č. SC/2019/1394 

zo dňa 20.05.2019: 
• Počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný. 
• Pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením 

v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
v Novom Meste nad Váhom. 

• Počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená 
premávka na ceste. 

 
19. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, 

pozemkový a lesný odbor č. OU-SE-PLO/2021/010108-003 zo dňa 24.08.2021 a č. OU-SE-
PLO/2021/010108-002 zo dňa 24.08.2021: 

• Vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenia priľahlých lesných pozemkov a lesných 
porastov. 

• Neuskladňovať v lese stavebný materiál a neznečisťovať lesný porast odpadmi z výstavby. 
• Stavebnou činnosťou neobmedzovať lesnú prevádzku. 
• Dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z.. 

 
20. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska – súhlasu Okresného úradu 

Myjava, odboru starostlivosti o  životné prostredie , úsek štátnej vodnej správy  č. OU-
MY-OSZP-2021/000392-002 zo dňa 24.08.2021: 

• Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na 
vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu. 

• Podľa § 47 ods. 1) vodného zákona meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, 
poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu 
ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne 
ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je 
zakázané. 

• Križovanie podzemného elektrického vedenia s vodným tokom vykonať podľa výkresu: 
Uloženie káblov v zemi (182145-UC0010-10) (06/2021), ktorý vypracoval Ing. Dušan Držík. 

• Stavebník je povinný urobiť počas výstavby a prevádzky potrebné opatrenia, tak aby pri 
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd 
alebo neohrozili ich kvalitu. 

• Prevádzka transformačnej stanice musí byt' zabezpečená zamestnancami oboznámenými s 
osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na 
zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd. 

• Žiadateľ musí pravidelne vykonávať kontrolu transformačnej stanice, skúšky tesnosti, 
pravidelne vykonávať údržbu a opravu. 

• SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, podmienky zo stanoviska číslo: CS SVP OZ 
BA 874/2020/7 zo dňa 17.07.2020: 

− Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku a k zhoršeniu 
jeho odtokových pomerov, ako i k znemožneniu alebo obmedzeniu pri plnení úloh správcu 
vodného toku vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 7/2010 Z.z. o 
ochrane pred povodňami, vrátane strojnej údržby a prípadného odstraňovania povodňových 
škôd mechanizmami správcu toku. 

− K začiatku prác, ktoré budú realizované v blízkosti vodných tokov (križovanie, súbeh do 
vzdialenosti 5m od brehovej čiary vodného toku) žiadame vopred prizvať zástupcu našej 
organizácie, s ktorým je potrebné tieto práce priebežne konzultovať a ktorý následne 
zápisnične odsúhlasí spôsob vykonanej realizácie. Z realizácie križovania a súbehu trasy VN 
kábla s vodnými tokmi v správe našej organizácie žiadame vykonať geodetické zameranie 
(polohopis, výškopis) a výsledky zamerania (aj v digitálnej forme) žiadame odovzdať našej 
organizácii pre služobné účely. Naša organizácia nezodpovedá za prípadné škody spôsobené 
v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí. 

 
21. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, Trnava , č. 

04262/2019/SÚCTT-56/3263 zo dňa 03.06.2019: 
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• Pri realizácii stavby práce týkajúce sa cesty č. III/1149 Senica – Prietrž a III/1151 Prietrž – 
Osuské v našej majetkovej správe vykonať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

• Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená stabilita cesty a výkopová zemina musí byť 
umiestnená mimo cestné teleso. Jej prebytočná časť sa musí ihneď odviesť.  

• Pri vedení trasy v súbehu s cestou č. III/1149 žiadame, aby boli káble uložené min. 60 cm od 
spevnenej krajnice cesty v hĺbke min. 1,20 m a uložené v chráničke. V prípade križovania 
kábla s cestou III/1149 a III/1151 bude realizované zemou, toto križovanie realizovať 
pretláčaním chráničky, ktorej krytie bude min. 1,20 m. Montážne jamy pre pretláčanie musia 
byť za cestným telesom, min. však 1,50 m od okraja vozovky. 

• V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu 
počas realizácie stavby, uviesť komunikáciu neodkladne do pôvodného stavu na vlastné 
náklady. 

• Na základe Metodického usmernenia MDVaRR SR, je potrebné v prípade uloženia vedenia do 
cestného pozemku, vykonať záznam o vzniku vecného bremena na príslušnom katastri 
nehnuteľností. 

• Premávka na ceste č. III/1149 a III/1151 nesmie byť počas prác ohrozená. Prípadné 
obmedzenie premávky zabezpečiť schváleným dopravným značením. 

• Pred realizáciou stavby je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, 
odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.  

 
22. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu v Senici, odboru cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2019/007526-KOA zo dňa 
17.07.2019: 

• V predloženej projektovej dokumentácii žiadame v úsekoch navrhovaného vedenia trasy 
v súbehu s cestou III/1149 doplniť – vyznačiť vzdialenosť uloženia elektrického vedenia od 
telesa cesty a zakresliť umiestnenie dopravnej značky označujúcej začiatok a koniec obce. 

• Navrhovaná stavba zasahuje do cestného ochranného pásma (COP) cesty III. triedy č. 1151 
Prietrž – Osuské a cesty III. triedy č. 1149 Prietrž – Senica – smer Brezová pod Bradlom 
mimo sídelný útvar obce Prietrž, ohraničený dopravnou značkou začiatok a koniec obce 
(hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch 
stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou 
komunikáciou). Stavebník požiada v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. príslušný 
cestný správny orgán (Okresný úrad v Senici, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií) o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v COP cesty III/1151 a III/1149 – na 
každú cestu samostatne. 6iadosť sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním 
územného rozhodnutia).Na povolenie výnimky je potrebné záväzné stanovisko ODI PZ Senica 
a stanovisko správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK. 

• Navrhované uloženie elektrického vedenia v súbehu s cestou III/1149 sa nesmie umiestňovať 
v telese cesty III/1149 a na cestnom pomocnom pozemku. (§ 1 ods. 3 cestného zákona 
„cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, 
zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol 
metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov“. § 17 vyhl. 35/1985 Zb., 
ktorou sa vykonáva cestný zákon – Cestné pomocné pozemky sú pozdĺž ciest mimo súvislé 
zastavané územie. Šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60 cm po oboch 
stranách vonkajšieho okraja telesa cesty“). 

• Navrhované križovanie VN vedenia s cestou III/1151 a III/1149 bude realizované 
bezvýkopovou metódou – pretláčaním, podvŕtaním. 

• Zásah do telesa cesty (križovanie vedenia s cestou) je zvláštnym užívaním pozemnej 
komunikácie. 

• Pred realizáciou križovania elektrického vedenia s cestou III/1151 a III/1149 je stavebník 
povinný požiadať v dostatočnom predstihu Okresný úrad v Senici, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 
ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky 35/1985 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

• Križovanie a uloženie VN vedenia do telesa cesty bude vykonané kolmo na teleso pozemnej 
komunikácie. Štartovacia jama musí byť umiestnená min. 1 m za cestným telesom 
a zabezpečená zábranou. 
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• Elektrické vedenie bude pod telesom cesty uložené v chráničke po celej šírke cestného telesa 
s krytím chráničky min. 1,20 m. 

• Realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky, a preto stavebník ďalší stupeň PD 
doplní o projekt organizácie výstavby, ktorý bude obsahovať návrh prenosného dopravného 
značenia na dotknutých pozemných komunikáciách. 

• Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1151 a III/1149 určí podľa § 
3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. Okresný úrad v Senici, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií na základe záväzného stanoviska ODI PZ Senica a stanoviska 
správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK. 

• Stavebný materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na telese cesty III/1151 a III/1149. 
• Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie 

musí byť okamžite odstránené. 
• Všetky škody spôsobené na ceste III/1151 a III/1149 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je 

investor povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 
 

23. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, 
odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2020/006977-003-
KOA zo dňa 02.07.2020 k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme 
cesty č. III/1151. 

 
24. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, 

odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2020/006978-003-
KOA zo dňa 02.07.2020 k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme 
cesty č. III/1149. 

 
25. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Nové Mesto 

nad Váhom, odboru cestnej dopravy a pozemných komun ikácií č. OU-NM-OCDPK-
2020/007427-002 zo dňa 18.06.2020 k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom 
ochrannom pásme cesty č. III/1149. 

 
26. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riadite ľstva 

Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorát u v Senici,  č. ORPZ-SE-ODI1-
2019/000872-051 zo dňa 19.06.2019. 

 
27. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riadite ľstva 

Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorát u Nové Mesto nad Váhom,  č. 
ORPZ-NM-ODI1-46-001/2021-ING zo dňa 05.03.2021. 

 
 
     V rámci stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči  
navrhovanej stavbe. 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
 
      Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518,  816 47  Bratislava, Čulenova 6, zastúpená 
splnomocnencom: LiV-EPI, s.r.o., IČO: 36361518, 821 09  Bratislava, Trenčianska 56/F, podala na 
tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „SA_Prietrž, V227 ved., NNK, NNV, VNK, 
VNV“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Bukovec. 
 
K návrhu boli predložené nasledovné doklady: 
- určenie stavebného úradu Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Bratislava, zn. 

40673/2021/SSSVP/98006 zo dňa 23.08.2021, 
- identifikácia parciel a zoznam dotknutých vlastníkov podľa projektovej dokumentácie  stavby,, 
- splnomocnenie na zastupovanie. 
 
Podľa § 139 ods. 3 písm. a), b), d), e) stavebného zákona sú plynovody, podzemné a nadzemné 
vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, cesty a miestne komunikácie líniovými 
stavbami.  
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         Začatie konania bolo oznámené dňa 02.09.2021 pod č. SOÚ-1404/2021-PEA všetkým účastníkom 
konania a dotknutým orgánom štátnej správy, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania 
spojeného s miestnym zisťovaním na mieste stavby.   

   Oznámenie bolo vyvesené na verejnej tabuli obce Prietrž, Hradište pod Vrátnom, Bukovec. 
 
K žiadosti bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:                   
• Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47  Bratislava, Čulenova 6 
• Obec Prietrž  
• Obec Hradište pod Vrátnom  
• Obec Bukovec  
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46   Bratislava 29, Prešovská 48  
• SPP – distribúcia, a.s., 825 19  Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 
• Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1 
• Trnavský samosprávny kraj, 917 01  Trnava, Starohájska 10 
• Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01  Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 
• OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Štefánikova 715/50 
• OR Hasičského a záchranného zboru v Novom meste nad Váhom, Odborárska 12 
• Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16 
• Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36 
• Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1 
• Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 36 
• Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 911 05  Trenčín, Brnianska 3 
• Správa a údržba ciest TTSK, 917 53  Trnava, Bulharská 39 
• Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1 
• Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1 
• Okresný úrad Myjava – odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1 
• Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1 
• Okresný úrad Myjava – odbor krízového riadenia, Moravská 1 
• Okresný úrad Trnava -- odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8 
• Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3 
• Hydromeliorácie, š.p., 825 63  Bratislava 211, Vrakunská 29 
• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1 
• Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad 

Váhom  
• SVP, š.p., OZ  Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01  Malacky, Pri Maline 2389/1 
• eustream, a.s., 821 09  Bratislava, Votrubova 11/A 
• Michlovský spol. s r.o., 921 01  Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.) 
• Energotel, a.s., 821 08  Bratislava, Miletičova 7 
• Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

812 72  Bratislava, Pribinova 2 
• SITEL, s.r.o., Bratislava, Kopčianska 20/C 
• UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Ševčenkova 36 
• SATRO, s.r.o, Bratislava, Hodonínska 25 
• Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 817 04  Bratislava, Mlynská dolina 1 
• O2 Slovakia, s.r.o., 851 01  Bratislava, Einsteinova 24 
• Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Záhorie, Malacky, Vajanského 17 
 
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia. 
 
     Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 
z hľadísk  uvedených  v  ustanoveniach  § 62  ods. 1 a 2 stavebného  zákona a zistil, že uskutočnením  
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania.  
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.  
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  
V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe. 
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      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie 
     Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal 
(Obec Prietrž).  
Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
Správny poplatok v hodnote 800,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
     Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Toto 
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Dana Blažková 

                            starostka obce 
 
                                                                                                                                                                                                        
Vyvesené d ňa:                                                                                      Zvesené d ňa: 
 
 
 
                                                                                                                  Odtlačok pečiatky a podpis  
 
Rozhodnutie sa doru čí: 
1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom 

a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 
Na vedomie: 
2. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47  Bratislava, Čulenova 6 
3. LiV-EPI, s.r.o., 821 09  Bratislava, Trenčianska 56/F  
4. Obec Prietrž  – starosta (2x) 
5. Obec Hradište pod Vrátnom – starosta (2x) 
6. Obec Bukovec – starosta (2x) 
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46   Bratislava 29, Prešovská 48  
8. SPP – distribúcia, a.s., 825 19  Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 
9. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1 
10. Trnavský samosprávny kraj, 917 01  Trnava, Starohájska 10 
11. Trenčiansky samosprávny kraj, 911 01  Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 
12. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Štefánikova 715/50 
13. OR Hasičského a záchranného zboru v Novom meste nad Váhom, Odborárska 12 
14. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16 
15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36 
16. Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1 
17. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hviezdoslavova 36 
18. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 911 05  Trenčín, Brnianska 3 
19. Správa a údržba ciest TTSK, 917 53  Trnava, Bulharská 39 
20. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 
21. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1 
22. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1 
23. Okresný úrad Myjava – odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1 
24. Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1 
25. Okresný úrad Myjava – odbor krízového riadenia, Moravská 1 
26. Okresný úrad Trnava -- odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8 
27. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3 
28. Hydromeliorácie, š.p., 825 63  Bratislava 211, Vrakunská 29 
29. SVP, š.p., OZ  Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01  Malacky, Pri Maline 2389/1 
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