OBEC OPATOVCE
Obecný úrad, 913 11 Opatovce 73
______________________________________________________________________________________________

OcÚ OP 316/2018-003/Pk
Vybavuje: Ing. Mária Pavlíková tel. č. 0918/597 301

dňa 05.09.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
Verejná vyhláška
Navrhovateľ (stavebník) Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO : 00 312 142,
podal dňa 02.08.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
,,Verejné osvetlenie v obci Veľké Bierovce č. d. 23-93 a č. d. 24-281“
Na jej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Opatovce zo dňa 06.06.2018 pod č. j.
OcÚ OP-S/2018/00214/Pk, právoplatné dňa10.07.2018.
Obec Opatovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
prerokovala žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní a po preskúmaní
žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodla takto:
Stavba: ,,Verejné osvetlenie v obci Veľké Bierovce č. d. 23-93 a č. d. 24-281“,
umiestnená na pozemku KN-C, parc. č. 510/1, 532/6, 508, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, KN-E parc. č. 15005, v k.ú. Veľké Bierovce,
pre investora) Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO : 00 312 142, sa podľa §
66 stavebného zákona

povoľuje.
I. Popis stavby (stavba pozostáva):
Dokumentácia rieši verejné osvetlenie pre rodinné domy so súpisnými číslami 23 až 40, 56, 64,
66, 67, 93, 281.
Technické riešenie
Vonkajšie, verejné osvetlenie na komunikácií je navrhnuté pomocou LED svietidiel (Archilede
NLG20 3500lm Type II Archielede NLG20 E1 1x3E1, 3500lm 4000K. 34W, 230V, IP66, NERI) –
osadených na nových prírubových hliníkových stožiaroch dĺžky 7,0m. Svietidlá LED budú
osadené na výložníkoch dĺžky 1,5 m.
Realizácia nových rozvodov bude káblom CYKY-J 4x10, vedeným vo výkope v zelenom páse,
resp. pod chodníkom a komunikáciou v križovaní, kde bude uložený v ochrannej rúre viď rez A-
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A´, B-B´, C-C´. Kábel v miestach, kde bude vedený pod komunikáciou, bude chránený pred
mechanickým poškodením pevnou ochrannou rúrkou FXKVR 63.
Všetky stožiare budú vybavené ochranným rámčekom pre vstupy káblov do stĺpov – GURO –
B6924. V trase bude uložený aj uzemňovací pásik FeZn 30x4. Vzájomná vzdialenosť stožiarov je
v súlade s požiadavkou na dosiahnutie priemerného osvetlenia v Lx, podľa TNI CEN/TR 132011:2015 a STN EN 13201 – 2:2015.
Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Trasa vedenia je
vedená v zelenom páse miestnej zelene.
Rozvodné zariadenia
Vonkajšie verejné osvetlenie na existujúcich komunikáciách bude napojené z existujúceho svietidla verejného osvetlenia Obce Veľké Bierovce .
Uzemnenie a ochrana pred bleskom
Stožiare budú uzemnené na pásik vo výkope pomocou svorky SR02 a SP1 a FeZn ø 10 mm, pásik
FeZn 30x4 bude vedený po celej dĺžke výkopu. Okrem toho bude použitá aj ochrana proti
atmosferickému prepätiu pomocou prepäťových ochrán.
Pri výstavbe i po jej ukončení je potrebné dodržať ochranné pásmo elektrických vedení.
II. Technické údaje stavby :
1. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby : podľa situačného výkresu č.1, Mierka 1:500.
2. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemok KN-C parc. č. 510/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , parc. č. 532/6,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 508, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, KN-E parc. č. 15005, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Veľké Bierovce , vo
vlastníctve investora.
3. Projektovú dokumentáciu vypracoval: IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754, zodpovedný
projektant: Ing. Richard Ďuriš, reg. č. 4791*SP*I4.
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III.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :
Stavba bude postavená na pozemku KN-C parc. č.510/1, 532/6, 508, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, KN-E parc. č. 15005, v k.ú. Veľké Bierovce.
Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať
ustanovenia vyhl. č. 374/1990 Zb.
O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona,
upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
Rozpočtový náklad stavby: 44.597,86 EUR .
Stavba bude ukončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky – verejné obstarávanie. Stavebník do 15 dní od
výberového konania nahlási stavebnému úradu dodávateľa stavby.
Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného zákona
uskutoční oprávnená osoba.
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Stavba bude napojená na inžinierske siete obce :
 el. energia,
10. Ak bude na stavbe viac ako 20 pracovníkov, alebo viacero firiem, tak musí byť poverený
koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie, podľa §3, §5, §6 Nariadenia vlády SR č.
396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko .
11. Stavebník je povinný:
 Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
 V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a
nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do
projektovej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon štátneho stavebného
dohľadu.
 Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými
požiadavkami na výstavbu.
 Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý
spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku, resp. zázname je
povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
 Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
v záujmovom území ich správcami.
 Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad
na vlastníkov susedných nehnuteľností.
 Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch na povolenej
skládke podľa pokynov jej správcu.
 Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou
činnosťou.
 Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko podľa § 43i
stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 Stavebník je povinný realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu.
9.

12. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií:
Obec Veľké Bierovce zo dňa 12.04.2018, č. OCU VB 2018/122-001
- Obec Veľké Bierovce súhlasí s projektovou dokumentáciou „Verejné osvetlenie v obci
Veľké Bierovce č.d. 23-93 a č.d. 24-281“
Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 13.10.2017, č. KPUTN-2017/21674-2/78412
Vydáva záväzné stanovisko k predmetnej stavbe a určuje tieto podmienky:
- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1979 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca alebo iná osoba zodpovedná
za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Nález
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 ho zabezpečiť proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa
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prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne
oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť
najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom
náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácií
nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od
zahájenia zemných prác až po ich ukončenie

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve zo dňa 18.10.2017, č. OU-TN-OSZP3-2017/032292-002 SLI
Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.
- Upozorňujeme na to, že podľa ustanovení § 77 ods. 2 za odpady vznikajúce pri realizácii
stavby je zodpovedný investor stavby. Z uvedených dôvodov v projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať kapitolu odpadového hospodárstva
s bilanciou všetkých vznikajúcich druhov odpadov (m³ a tony) uvedené podľa vyhl. č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Vznikajúce odpady musia byť
triedené podľa druhov a následne zabezpečené ich zhodnotenie. Až odpady, ktoré nie je
možné ďalej zhodnotiť, môžu byť zneškodnené na zodpovedajúcej skládke odpadov.
- Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je
považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch.
UPOZORNENIE: Upozorňuje na skutočnosť, na území okresu Trenčín nie je povolená žiadna
skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia
na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy
zo dňa 18.10.2017, č. OU-TN-OSZP3-2017/031838-002 TMM
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania
nasledovných podmienok:
- Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Richard
Ďuriš, č. osvedčenia 4791*SP*I4 Technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb, v júli 2017
- Pred zažatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami
uvedenými v tomto vyjadrení
- Vozidlá a stroje vykonávajúce zemné práce musia byť v bezchybnom technickom stave.
Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa
vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami
- V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď
vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných
a povrchových vôd
- Počas stavebných prác vybaviť stavenisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami
potrebných na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok a vôd alebo prostredia súvisiaceho
s vodou
- Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko
podľa § 140b stavebného zákona a platí pre stavebné konanie
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava zo dňa 03.11.2017, Zn. CD72560/2017
PD odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:
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Verejné osvetlenie sa zrealizuje káblom CYKY-J 4x10 a pripojí sa na existujúci rozvod
verejného osvetlenia v obci za meraním spotreby el. energie
Pri realizovaní stavby žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 07.12.2017, č. 10940/2017
S navrhovanou stavbou súhlasíme za podmienok:
- Križovania navrhovaných káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti
žiadame odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním
- Inžinierske siete v správe našej spoločnosti žiadame vytýčiť pracovníkmi našej spoločnosti
na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. Trenčín (Bc. Žucha,
kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0911/976 607 a Ing. Hartmann, kontakt:
hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239 469).
- Trasy navrhovaných káblov žiadame zosúladiť s vytýčenou trasou verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie. V rámci trasy káblov žiadame dodržať minimálne vzdialenosti
stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z. z. § 19,
odst. 2. Pásmo ochrany je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5m
do priemeru DN 500vrátane a 2,5m nad priemer DN 500 vrátane. V tomto pásme je okrem
iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu a kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť k nám na vyjadrenie
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 13.12.2017, č. 10941/2017
S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:
- Križovania navrhovaných káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti
žiadame odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
- Inžinierske siete v správe našej spoločnosti žiadame vytýčiť pracovníkmi našej spoločnosti
na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. Trenčín (Bc. Žucha,
kontakt: zucha@tvkas.sk, tel. : 0911/976 607 a Ing. Hartmann, kontakt:
hartmann@tvkas.sk, tel. 0911/239 469).
- Trasy navrhovaných káblov žiadame zosúladiť s vytýčenou trasou verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie. V rámci trasy káblov žiadame dodržať minimálne vzdialenosti
stanovené v STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z. z. § 19,
odst. 2. Pásmo ochrany je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany
1,5m do priemeru DN 500 vrátane a 2,5m nad priemer DN 500 vrátane. V tomto pásme je
okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu a kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
- Žiadame odovzdať porealizačné zameranie uskutočnenej stavby so zakreslením súbehu
a križovania uložených káblov s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti
v grafickej i digitálnej forme
SPP – distribúcia, a.s. zo dňa 03.11.2017, č. TD/NS/0902/2017/Mo
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP –
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distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk)
v záujme prechádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovanie nepresiahne 1 hodinu
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel. č. +421 32 242 3203) najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, 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
prevádzkovateľa
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN 12007-2, STN 12007-3, STN EN
12327, TPP 702 01, TPP 702 02
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich
ochranných alebo bezpečnostných pásiem
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
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Slovak Telekom, a.s. zo dňa 03.11.2017, č. 6611729868
- do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dôjde
- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
stanoviska
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred
spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
- 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
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení
- v prípade, ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení
- v prípade, ak 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení
- vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdá technikovi:
- František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 0902719358.
- V objednávke v dvoch vyhotoveniach treba uviesť číslo vyjadrenia a dátum jeho vydania
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu
tohto vyjadrenia
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žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
žiadateľa zároveň upozorňujeme, že ak plánuje žiadateľ napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku
poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dopravný úrad zo dňa 08.08.2018, č. 173766/2018/ROP-002-P/35733
Súhlasíme s predmetnou stavbou za podmienok :
- Najvyšší bod stožiarov verejného osvetlenia, ostatných stavebných objektov a zariadení
umiestnených v riešenom území (aj dočasne), najvyšší bod stavebných mechanizmov
použitých pri realizácii stavby, resp. osádzaní podperných bodov verejného osvetlenia a
samotných svietidiel a maximálny vzrast porastov prípadne vysádzaných v rámci sadových
úprav, nesmie prekročiť nadmorskú výšku, ktorá sa v riešenom území pohybuje v rozmedzí
212,3 - 229,8 m n. m. Bpv (výškové obmedzenie určené ochranným pásmom prechodovej
plochy Letiska Trenčín /ďalej len letisko'") Obmedzujúca výška stúpa v sklone l:8 od
predĺženej osi spevnenej vzletovej a pristávacej dráhy letiska, tzn. v každom bode stavby je
iná
- V riešenom území je zakázané používať materiály a farby s reflexnou úpravou a také
svetelné zdroje, ktoré by mohli oslepiť posádky lietadiel, podať im klamlivú informáciu
alebo svojím charakterom odpútať ich pozornosť. Stavebník je povinný použiť svietidlá,
ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetľovaný povrch, tzn. komunikáciu
(riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám
letiska). Uvedenú požiadavku navrhované LED svietidlá Archilede NLG20 rešpektujú
- V riešenom území je ďalej vylúčené vykonávanie činností a zriaďovanie prevádzok, ktoré
by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva v okolí letiska (vnútorné a vonkajšie ornitologické
ochranné pásmo letiska), realizovať vedenia a prekládky elektrického prúdu VN a VVN
mak ako podzemným káblom (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme s
obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu VN a VVN letiska) a
zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by
prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie
letovej posádky lietadla (riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme prah laserovému
žiareniu letiska) Vzhľadom na charakter a rozsah stavby riešený v projekte pre stavebné
povolenie nie je predpoklad, že by uvedené obmedzenia boli pri realizácii stavby narušené,
preto nie sú určené ako podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavby
- Rozmedzie nadmorských výšok najvyšších bodov stožiarov verejného osvetlenia bolo
vypočítané na základe nám dostupných údajov o úrovni terénu v trase stavby, keďže
dokumentácia neobsahovala údaj o jeho úrovni preto je tento údaj je len orientačný
Záväznou výškou pre realizáciu stavby je nadmorská výška určená ochranným pásmom
prechodovej plochy letiska
- Podklad ochranných pásiem letiska v digitálnej forme vo formáte dwg, resp. dgn je možné
získať na základe požiadavky zaslanej na adresu ochranne.pasma@nsat.sk.
- Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa stavebného zákona pre platí pre
všetky stupne dokumentácie a všetky konania podľa stavebného zákona, vrátane užívania
stavby
- Podľa§ 35 a § 58 stavebného zákona s poukazom na § 3 ods 3 písm. c) a§ 8 od. 2 písm. c)
vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
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zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého orgánu priložiť k návrhu na
vydanie rozhodnutia vo veci povolenia stavby miestne príslušnému stavebnému úradu
Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že
nedôjde k zmene umiestnenia stavby (posun trasy a staveniska bližšie k predĺženej osi
vzletovej a pristávacej dráhy letiska), k zmene výškových parametrov stavby alebo k
použitiu stavebných mechanizmov nad výšku určenú ochrannými pásmami letiska alebo k
takej zmene, ktorou by mohla byľ ovplyvnená podmienka č 2 tohto stanoviska alebo
ostatné obmedzenia určené ochrannými pásmami letiska (napr. zmena navrhovaných
sv1et1d1el na iné ako sklopené). Nestráca však platnosť, keď bola v tejto lehote podaná
žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci povolenia stavby na príslušný stavebný úrad V
takomto prípade je platnosť záväzného stanoviska určená platnosťou rozhodnutia
stavebného úradu za predpokladu, že podmienky záväzného stanoviska boh zapracované
do rozhodnutia ako podmienky pre umiestnenie a realizáciu stavby
Dopravný úrad z dôvodu ochrany záujmov civilného letectva žiada, aby bol okrem
územného konania pozvaný aj do ďalších konaní podľa stavebného zákona
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov
civilného letectva.

13. K žiadosti bolo doložené:
 kópia právoplatného územného rozhodnutia
 kópia katastrálnej mapy, k.ú. Opatovce
 výpisy z listov vlastníctva , č.1, 563-čiastočný, 240 , k.ú. Veľké Bierovce
 projektová dokumentácia stavby
 vyjadrenia a stanoviská organizácií
14. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle
§ 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ (stavebník) Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce 24, IČO : 00 312 142,
podal dňa 02.08.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
,,Verejné osvetlenie v obci Veľké Bierovce č. d. 23-93 a č. d. 24-281“
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona v nadväznosti na § 8 a §
9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR.
Prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim
užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
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Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu
stavby.
Správny poplatok: podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov
oslobodený od poplatkov.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Opatovce.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných
prostriedkov v zmysle správneho poriadku.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61odst. 4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu Veľké
Bierovce .

Janka Horňáková
starostka
obce Opatovce

VYVESENÉ DŇA :
ZVESENÉ DŇA :
POTVRDENÉ DŇA :
PRIPOMIENKY : boli – neboli :

_______________________
Obec Veľké Bierovce
10

Doručí sa:
Účastník konania :
1. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce
2. Obec Opatovce, 913 11 Opatovce
3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
4. verejná vyhláška v k. ú. Veľké Bierovce - veľký počet účastníkov konania + neznámym
účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
Na vedomie :
5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
6. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín
7. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 26, 825 11 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo PZ SR – ODI, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
12. Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
13. Okresný úrad Trenčín, odbor CD a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
14. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
15. Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01
Trenčín
17. IN-PRO s.r.o. Ing. Richard Ďuriš, Soblahov 754, 913 38 - projektant
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