
OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-TN-OCDPK-2020/020125-007

Trenčín
20. 11. 2020

Stavebné povolenie
verejnou vyhláškou

Popis konania / Účastníci konania
konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej
zóny - križovatka v km 114,15 Veľké Bierovce /
1. SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
2. Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 913 04 Chocholná - Velčice 388
3. Dalitrans s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 266
4. Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín
5. ostatní a neznámi účastníci stavebného konania v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. verejnou vyhláškou
(úradná tabuľa Obec Veľké Bierovce, úradná tabuľa a webová stránka špeciálneho stavebného úradu)

Výrok
Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušný
orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy
(ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) v nadväznosti na §
120 zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. z 11. decembra 2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.“) prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka s
dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 60, § 61, § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., § 16
zákona č. 135/1961 Zb. ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. z 29. júna 1967 o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) rozhodol takto:

Stavebníkovi: SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (ďalej len „stavebník“)
v zastúpení: Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavbu: Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny - križovatka v km 114,15 Veľké
Bierovce (ďalej len „stavba“),

na pozemkoch parc. č.: 384, 385/1, 513,



v katastrálnom území: Veľké Bierovce,

miesto: Veľké Bierovce,

projektovú dokumentáciu vyhotovil: Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín,

Pre uskutočnenie stavby sa určujú záväzné podmienky:

1. Stavebník zabezpečí, že stavba bude uskutočnená podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v
stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto stavebného povolenia (pre stavebníka).
2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto
stavebného povolenia v zmysle § 68 zákona č. 50/1976 Zb. požiadať špeciálny stavebný úrad o vydanie povolenia
na zmenu stavby pred jej dokončením.
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa vytyčovacích výkresov oprávnenou právnickou
alebo fyzickou osobou.
4. Stavbu bude uskutočňovať: stavebník oznámi zhotoviteľa stavby špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od
skončenia verejnej súťaže.
5. Stavebný dozor bude vykonávať: stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia
verejnej súťaže.
6. Stavebník je povinný špeciálnemu stavebnému úradu písomnou formou oznámiť termín začatia realizácie
stavebných prác na stavbe.
7. Stavebník zabezpečí, že lehota realizácie stavby bude: 12 mesiacov.
8. Stavebník zabezpečí, že realizácia stavby nebude začatá, kým stavebné povolenie na stavbu nenadobudne
právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Stavebník je povinný si vyžiadať od špeciálneho
stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.
9. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
vstupovať na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon stavebného dohľadu.
10. Zhotoviteľ stavby je povinný špeciálnemu stavebnému úradu bezodkladne oznámiť závady na stavbe, ktoré
ohrozujú jeho bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.
11. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavby označiť tabuľou s týmito údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka stavby,
c) označenie zhotoviteľa stavby,
d) označenie stavebného dozoru stavby,
e) kto a kedy stavbu povolil,
f) termín začatia a ukončenia realizácie stavby,
g) meno zodpovedného stavbyvedúceho stavby.
12. Stavebník zabezpečí, že na stavbe bude k dispozícii overená projektová dokumentácia a všetky doklady týkajúce
sa uskutočňovania stavby.
13. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich
predpísané dozory na realizácii stavby.
14. Stavebné povolenie stráca platnosť ak do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude realizácia stavby
začatá.
15. Stavebník zabezpečí, že pri realizácii stavby budú dodržiavané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a bude dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany
akosti povrchových a podzemných vôd.
17. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa realizácia stavby
dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí, na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
18. Stavebník zabezpečí, že akýkoľvek materiál nebude umiestňovaný a skladovaný na verejných priestranstvách.
19. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas
realizácie stavby podľa platných právnych predpisov.
20. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých mu je realizácia stavby povolená.
21. Špeciálny stavebný úrad v zmysle § 135 zákona č. 50/1976 Zb. ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom susediacich s pozemkami uvedenými v stavebnom povolení, aby po dobu realizácie stavby znášali
vykonávanie niektorých prác na svojich pozemkoch.
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22. Stavebník je povinný dodržať súlad projektovej dokumentácie so všeobecnými technickými požiadavkami na
výstavbu a s inými predpismi a technickými normami.
23. V prípade nutnej zmeny lehoty výstavby stavby je stavebník povinný požiadať špeciálny stavebný úrad pred
uplynutím platnosti stavebného povolenia o predĺženie lehoty výstavby stavby.
24. Zhotoviteľ musí pre stavbu použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti spĺňajú požiadavky uvedené v §
43f zákona č. 50/1976 Zb. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať pri kolaudácii stavby.
25. Stavebník zabezpečí, že trvalé dopravné značky a dopravné zariadenia na stavbe budú v súlade s vyhláškou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. z 13. februára 2020 o dopravnom značení.
26. V prípade zmeny stavby pred jej dokončením je stavebník v zmysle § 11 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k
žiadosti povinný priložiť projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach, ktorá bude obsahovať:
a) súhrnnú správu s údajmi ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v rozsahu navrhovanej
zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo
užívanie stavby,
b) situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
c) stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
d) ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
e) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.
27. Ak zmena stavby pozostáva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom
konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné
riešenie), možno zmenu po dohode so špeciálnym stavebným úradom vyznačiť priamo v overenom vyhotovení
pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní stavby.
28. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania podať na špeciálny stavebný úrad návrh na kolaudáciu
resp. predčasné užívanie stavby.
29. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu stavebník v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000
Z. z. podľa potreby pripojí:
a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení
spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby,
c) geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene
vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
e) ďalšie doklady, ak si ich špeciálny stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na
stavbu.
30. Stavebník zabezpečí, že súčasťou žiadosti o kolaudačné konanie stavby bude:
a) stručne zdokladované splnenie podmienok stavebného povolenia,
b) doklady preukazujúce splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov podzemných a
nadzemných vedení inžinierskych sietí,
a) prehlásenie stavebného dozoru, že stavba bola zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní a spĺňa všetky platné STN a základné požiadavky na stavby.

31. Podľa § 64 ods. 1 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. je stavebník povinný dodržať podmienky pre stavbu
vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení a záväzných stanovísk dotknutých orgánov:

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor pod číslom spisu: OU-TN-PLO1-2020/017330-002 zo dňa 3. 6.
2020:
1. Skrývkovú zeminu využiť hospodárne a účelne v zmysle § 2 ods. 7 vyhlášky č. 508/2004, ktorou sa vykonáva
§ 27 zákona (ďalej len „vyhláška č. 508/2004“). Hospodárnym a účelným využitím skrývky humusového
horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa rozumie jej zhrnutie,
odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných
poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo na zlepšenie kvalitatívnych
vlastností nepoľnohospodárskych pôd, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako
je poľnohospodárska zeleň, ekologická zeleň a okrasná zeleň.
2. Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy
nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a kultúrach.
3. Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa hraníc odnímanej parcely.

3 / 13



4. Dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej
pôdy.
5. Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. pôdy odnímanej natrvalo zo
všetkých budúcich zastavaných a spevnených plôch a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie
skrývky HH schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 30 cm z celkovej
plochy 244 m2 o objeme 74 m3 musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou
z podložia a pri rozprestieraní na nový pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy - napr. rozprestieraním
mokrej skrývkovej zeminy, jej nerovnomerným rozprestretím, alebo prejazdmi ťažkých mechanizmov. Práce na
skrývke vykonávať v období bez dažďov.
6. Vykonanie skrývky humusového horizontu oznámiť písomne listom na OU-TN-PLO.
7. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť
ju pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.
8. Za množstvo skrývaného humusového horizontu a jeho rozprestretie na poľnohospodárske pozemky zodpovedá
investor stavby.
Podľa § 17 ods. 7 zákona toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri
nehnuteľností na ostatnú plochu.
Podľa § 17 ods. 8 zákona toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer.
Podľa § 17 ods. 10 zákona toto rozhodnutie stratí platnosť, ak do troch rokov od jeho právoplatnosti nebola pôda
použitá na účel uvedený v bode l. tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP pod č.: OU-TN-OSZP3-2020/014545-002 zo dňa 3. 4. 2020, najmä:
1. Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval ustanovenia § 14 zákona o
odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie
ich evidencie od ich vzniku a ich následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle
zákona o odpadoch.
2. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na vyčlenených plochách
a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim
účinkom do doby ich odovzdania oprávneným organizáciám.
3. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne
zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.
4. Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, len na skládkach odpadov,
ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
5. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona
o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť
prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov
odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo
využitie odpadov od oprávnených organizácií).
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek
2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.
Upozornenie
Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje
stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a
musí s ním byt' naložené v súlade so zákonom o odpadoch. Na umiestnenie výkopovej zeminy mimo realizácie
stavby je pôvodca odpadov povinný požiadať o vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1, písm. v) zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ustanovení zákona o odpadoch.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP pod č.: OU-TN-OSZP3-2020/015645-002 zo dňa 22. 4. 2020 najmä:
1. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie
inváznych druhov rastlín v súlade s § 7 zákona.
2. Každý povinný podľa § 4 ods. l zákona pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo
zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo
poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín na stavebnom
pozemku je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich
ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
3. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanovením § 47 a nasl. zákona, vyhlášky č. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon.
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP pod č.: OU-TN-OSZP3-2020/013903-002 zo dňa 1. 4. 2020:
1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ján Malast, MALASTAV
s. r. o., Olbrachtova 20, 911 01 Trenčín, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0537*I2.
2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto
súhlase.
3. Vozidlá a stroje vykonávajúce stavebné práce musia byť v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku
nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami.
Vozidlá a stroje podrobiť vizuálnej obhliadke s kontrolou hydraulických systémov a ostatných náplní.
4. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác a užívania stavby ihneď vykonať nevyhnutné
opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd.
5. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie
úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (záchytné vaničky, fólie, PE vrecia na
odstránenie znečistenej zeminy ..).
6. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného
zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitosti ach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zaniká, ak sa konanie podľa osobitných predpisov nezačne do jedného
roka od vydania súhlasu.

KRPZ KDI v Trenčíne pod č.: KRPZ-TN-KDI-270-001/2019 zo dňa 21. 5. 2019:
1. Trvalé dopravné značenie bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia cesty I/9 v
km 113,600 - 121,055 a mostov ev. č. 50-80 a ev. č. 50-81 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota“,
2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo
uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

ORPZ ODI v Trenčíne pod č.: ORPZ-TN-ODI-190-001/2020-ING zo dňa 7. 7. 2020:
1. šírkové parametre jazdných pruhov pre priamy smer, ako aj ľavý odbočovací pruh do priemyselnej zóny je
potrebné navrhnúť v zmysle platných technických noriem,
2. polomery smerových oblúkov v mieste napojenia priemyselnej zóny na cestu I/9 musia zabezpečovať bezpečný
vjazd a výjazd nákladných vozidiel kategórie N3, aby nezasahovali žiadnou časťou vozidla mimo svoj jazdný pruh
a nedochádzalo tu ku kolíziám,
3. vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii cesty I/9 v km 113,600 - 121,055 je potrebné zosúladenie projektovej
dokumentácie uvedených stavieb,
4. prehľadnosť a viditeľnosť križovatky zabezpečiť odsunutím pevných prekážok od komunikácií na vzdialenosť
min. 0,50 m, zaistením a udržovaním čo najväčších rozhľadových polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou
drevín a pod.),
5. dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce komunikácie,
6. zvislé dopravné značenie v mieste výjazdu na cestu I/9 vyhotoviť v retroreflexnej úprave, v základnom rozmere
a umiestniť v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. a zásadami pre používanie dopravného
značenia na pozemných komunikáciách.

SAD a. s. Trenčín pod č.: SADTN-KD-2020/31-001 zo dňa 24. 6. 2020:
Odporúčame budovanie stavby v dvoch etapách, aby vždy zostal voľný jazdný pruh v dostatočnej šírke a riadenie
dopravy svetelnou signalizáciou.

Letecké opravovne Trenčín a. s. pod č.: LOTN-37-14/2020-EÚ zo dňa 23. 6. 2020:
- dodržanie parametrov predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,
- navrhovaná stavba bude rešpektovať ustanovenia ochranných pásiem Letiska Trenčín, stavebník nesmie používať
strojné mechanizmy (napr. žeriavy) presahujúce svojou výškou ochranné pásmo vodorovnej roviny., t. j. 243 m. n.
m. Bpv bez predchádzajúceho súhlasu LOTN a. s.,
- stavebník je povinný požiadať o udelenie stanoviska k predmetnej akcii Dopravný úrad, ktorý určí ďalšie
podmienky.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č.: KPUTN-2020/6826-2/22138/NIP zo dňa 18. 3. 2020:
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Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález
KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na
druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny 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 z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej
vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety,
je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o
náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii
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.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným
stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre stavebné konanie stavby. Toto záväzné stanovisko nenahrádza
vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné
stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť,
ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Dopravný úrad Bratislava pod č.: 96882/2020/ROP-004/11165 zo dňa 1. 4. 2020 najmä:
- výškové obmedzenie stavieb (objekty vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách (napr. komíny,
vzduchotechnika, antény a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území
a stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou (veža, tiahlo, maximálny zdvih),
nadmorskou výškou - 243,0 m n. m. Bpv, t. j. výškou cca 43,0 m od úrovne terénu (OP vodorovnej roviny),
- zákaz používať silné svetelné zdroje; vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné a klamlivé svetlá, ktoré
by svojim charakterom mohli odpútavať pozornosť posádky lietadiel, prípadne ich oslepiť a požaduje, aby svetelný
lúč svietidiel použitých na osvetlenie objektov, areálu, spevnených plôch, komunikácií a pod. bol nasmerovaný
priamo na povrch osvetľovanej plochy (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám),
- zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala
hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP proti
laserovému žiareniu),
- zákaz vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva alebo viedli
k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo vzťahu k leteckej prevádzke (vnútorné a vonkajšie ornitologické OP),
- a zákaz realizovať prípadné nové vedenia, prípojky a prekládky elektrického prúdu VN a VVN formou nadzemného
vedenia (OP s obmedzením stavieb nadzemných vedení elektrického prúdu VN a VVN).
Na základe predložených podkladov stavby, jej rozsahu a charakteru a vzhľadom k zastavanosti územia a povahe
stavieb v okolí pripravovanej stavby, nie je predpoklad narušenia daných OP Letiska Trenčín, preto sa tieto
obmedzenia neurčujú ako podmienky pre stavbu.
Dovoľujeme si Vás informovať, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pod č.: ORHZ-TN1-244-001/2020 zo dňa 17. 3.
2020:
Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava pod č.: 151/DP/2020 zo dňa 24. 4. 2020:
Stavba koliduje s bezpečnostným a ochranným pásmom VTL plynovodu prevádzkovateľa distribučnej siete
plynovodov, ktorým je spoločnosť SPP - distribúcia a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910
739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sa, vložka č. 34811B (ďalej len ako
„Prevádzkovateľ“).
Podľa § 79 ods. 5 a § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o energetike“) zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom
pásme plynárenských zariadení možno len po predchádzajúcom súhlase Prevádzkovateľa a za podmienok ním
stanovených.
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Podľa § 79 ods. 2 písm. a) zákona o energetike je rozsah ochranného pásma VTL plynovodu 4 m na každú stranu
od osi VTL plynovodu a podľa § 80 ods. 2 písm. b) zákona o energetike je rozsah bezpečnostného pásma VTL
plynovodu 20 m na každú stranu od osi VTL plynovodu.
Dňa 1. 9. 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa ktorého v odvetví plynárenstva musia technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti (t.j.
plynárenské zariadenia a pod.) byť v súlade s technickými pravidlami pre plyn, vrátane TPP 90601 Požiadavky na
umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynu (1.
6. 2017).
Prevádzkovateľ týmto v zmysle ustanovenia § 79 ods. 5 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona o energetike a v zmysle TPP
906 01 súhlasí s umiestnením stavby „Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny Križovatka
v km 114,15 na parc. č. 38511, 384 v k. ú. Veľké Bierovce“ v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu v zmysle
predloženej dokumentácie.
Toto Vyjadrenie nie je možné použiť ako stanovisko k vydaniu stavebného povolenia. V rámci stavebného konania je
stavebník povinný predložiť projektovú dokumentáciu stavby upravenú v zmysle tohto vyjadrenia na odsúhlasenie
prevádzkovateľovi.
UPOZORNENIE:
Toto Vyjadrenie reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a bezpečnostných
pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu projektovej dokumentácie a/alebo inej dokumentácie, ku ktorej má dôjsť
po vydaní tohto vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať s prevádzkovateľom a požiadať prevádzkovateľa o
vyjadrenie k navrhovanej zmene. Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie
stavebného povolenia a/alebo návrh na začatie konania budú podané najneskôr do 24 mesiacov odo dňa jeho vydania.
Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-distribúcia a. s., o vydanie nového vyjadrenia.
Prevádzkovateľ je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnený toto vyjadrenie zrušiť v prípade ak dôjde
k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých prevádzkovateľ pri vydávaní tohto vyjadrenia vychádzal alebo
v prípade ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto vyjadrenie vydané.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava pod č.: TD/NS/0374/2020/Ga zo dňa 14. 5. 2020:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú Je potrebné
zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s, Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, email: daniel.simo@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred
zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,
- € až 150 000,- €. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 4,00 m na každú strany od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové
technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je
stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie
súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnažené ho 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,
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- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia 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. : 0850111727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií 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 TPP 70210,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/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.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- rešpektovať vyjadrenie SPP-D (výnimka) č. 516/300317/NM/JK-151/DP/2020 zo dňa 24. 4. 2020,

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne pod č.: B/2017/01723-002 zo dňa 11. 4. 2017:
Stavebník ku kolaudácii stavby predloží:
- právoplatné stavebné povolenie,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Piešťany pod č.: CS SVP OZ PN 2996/2020/2 zo dňa 20. 3. 2020:
- Začatie a ukončenie prác požadujeme vopred ohlásiť na Správu povodia stredného Váhu II. zodpovednému
technickému pracovníkovi - Ing. Gulánová, tel. 0903456376.
- SVP, š. p. ako správca Biskupického kanála a jeho ochranných hrádzí bude mať naďalej neobmedzený vstup na
obslužnú komunikáciu Biskupického kanála po upravenej časti (napojenie na cestu I/9). Upravená časť zostane v
správe investora.
- Upozorňujeme, že obslužná komunikácia bude vystavená pojazdu ťažkých mechanizmov v prípade povodňovej
aktivity, resp. pri činnostiach súvisiacich so správou a údržbou koryta Biskupického kanála v zmysle § 48 a 49
vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Naša organizácia nebude niesť zodpovednosť za
jej prípadné poškodenie.
- V prípade zásahov do nami spravovaného majetku, je potrebné tieto vopred odsúhlasiť a majetkovoprávne riešiť
cestou Odboru správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764405).
- Stavbou nesmie byť nijakým spôsobom poškodený majetok SVP Š. p., v prípade stavebnej činnosti v ochrannom
pásme Biskupického kanála, žiadame po ukončení týchto prác neodkladne uviesť dotknuté terény, či plochy do
pôvodného stavu.
- Zároveň upozorňujeme, že skladovanie stavebného či iného materiálu na pobrežných pozemkoch vodných tokov
je zakázané.
- Upozorňujeme, že v zmysle §47 ods. 3) písm. b) zákona o vodách č. 364/2004 v znení neskorších predpisov
vlastník stavby v dotyku s tokom je povinný dbať o jej riadnu údržbu a zabezpečiť ju pred škodlivými účinkami vôd
splavenín a ľadov. Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté
pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona.
- Žiadame účasť na kolaudačnom konaní stavby.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s., Trenčín pod č.: 2658/2017 zo dňa 29. 3. 2017 najmä:
1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti (vodovod). Pred zahájením zemných prác
požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti
na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a. s. (Bc. Žucha, kontakt: zucha@tvkas.sk,
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tel.: 0901976607). Inž. siete v správe našej spoločnosti žiadame plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005
Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5
m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. 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 alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. Taktiež žiadame zachovať
krytie jestvujúceho vodovodného potrubia.
2. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §
27, ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia
a príslušenstvo verejného vodovodu vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a. s., Trenčín pod č.: 1346/2020-2 zo dňa 1. 4. 2020:
K PD - PpÚR+PpSP „Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny - križovatka v km 114,15
Veľké Bierovce“ sa naša spoločnosť vyjadrila dňa 29. 3. 2017, pod zn. 2658/2017.
Vzhľadom k tomu, že v predmetnej lokalite navrhovanej stavby - rozšírenia cesty I/9 nebola od doby vydania
pôvodného vyjadrenia realizovaná žiadna nová výstavba IS v správe našej spoločnosti, ostáva toto vyjadrenie v
platnosti v plnom rozsahu.

Slovak Telekom a. s., Bratislava pod č.: 6612023634 zo dňa 24. 8. 2020:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 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.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a. s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom a. s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907777474.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu. krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom a. s. a DIGI
SLOVAKIA s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

9 / 13



3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná a. s., Bratislava pod zn.: CD 17497/2020 zo dňa 17. 3. 2020:
1. V zmysle elektrizačného Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení žiadame rešpektovať existujúce
VN vonkajšie vedenie, nenarušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacích sústav
vonkajších vedení, ktoré sa nachádzajú v blízkosti záujmového územia.
2. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
3. Pri výstavbe dôjde k prácam v blízkosti vonkajšieho a vedenia VN a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy
vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43
Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie
(oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného úrazu
elektrickým prúdom v prípade ich porušenia.
4. Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej a. s.

Michlovsky spol. s r. o., Piešťany pod č.: BA-1017/2020 zo dňa 16. 3. 2020:
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným
správcom PTZ Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklad
y investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so
spoločnosťou Orange Slovensko a. s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom
pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných
prevádzkovateľov,
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu
PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi)
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ,
upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach
výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HOPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky,
fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 0907721378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §
66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác
vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a. s. na základe
vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Energotel a. s. Bratislava pod zn.: 2019/ÚPÚ zo dňa 22. 2. 2019:
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- realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo)
požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 66 a § 67
zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách,
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adrese:
smogrovic@energotel.sk, Peter Smogrovič, mobil 0911775243,
- vytýčenie zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný
riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzkyschopnosť.

32. Vyjadrenia, námietky a podmienky účastníkov stavebného konania:
SSC Bratislava pod č.: SSC/7500/2019/2320/26502 zo dňa 16. 7. 2019 najmä:
1. Počas realizácie prác nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa a ani k poškodeniu odvodňovacieho
systému cesty I/9.
2. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ani k znečisteniu
vozovky cesty I/9. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť jej očistenie
na vlastné náklady.
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty I/9 a jej príslušenstve, resp. za škody
vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. Nápravu je povinný vykonať zhotoviteľ na vlastné náklady.
4. Stavebný materiál a materiál z výkopových prác nesmie byť ukladaný na cestné teleso cesty I/9.
5. Po ukončení všetkých realizačných prác v dotyku s cestou I/9 žiadame, aby cestný pozemok a jeho okolie bol
vyčistený a upravený do pôvodného stavu.
6. Začatie prác v dotyku s cestou I/9 žiadame oznámiť zástupcovi majetkového správcu komunikácie min. 3 dni
vopred a ukončené práce zápisnične odovzdať zástupcovi majetkového správcu komunikácie, ktorého prípadné
pripomienky žiadame rešpektovať (Ing. Husáková - MT 0901 714 763, p. Gabriš - MT 0903 892 160).
7. Projekt trvalého DZ je potrebné odsúhlasiť s príslušným DI PZ. DZ bude umiestnené až po určení použitia DZ
na cestách I. triedy v zmysle § 3 odst. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. príslušným cestným správnym orgánom,
ktorým je v tomto prípade OÚ Trenčín, odbor CD a PK.
8. Trvalé DZ realizuje odborná firma z certifikovaných materiálov v súlade s PD, platnou STN 01 8020 a TP 012
„Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách“.
9. Investor po kolaudácii stavby odovzdá trvalé DZ bezodplatne do majetkovej správy správcovi cesty I/9, t. j. SSC.
Dovtedy údržbu trvalého DZ bude zabezpečovať investor stavby na vlastné náklady.
10. Prípadné zmeny v PD je potrebné vopred odsúhlasiť s SSC.

33. Rozhodnutie o vyjadreniach, námietkach a podmienkach účastníkov stavebného konania: Stavebník je povinný
ich splniť.

Odôvodnenie
Stavebník v zastúpení: MALASTAV, s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín požiadal špeciálny stavebný úrad
dňa 16. 6. 2020 o vydanie stavebného povolenia na stavbu.
Stavebník v zastúpení: MALASTAV, s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín k žiadosti zo dňa 16. 6. 2020 o
vydanie stavebného povolenia doložil: splnomocnenie pre zastupovanie, územné rozhodnutie vydané Obcou Veľké
Bierovce pod č.: OcÚ VB 93/2017-003Úpk zo dňa 3. 10. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť
dňa 5. 11. 2018, záväzné stanovisko podľa § 140 b zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s § 120 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. vydané Obcou Veľké Bierovce pod č.: OcÚ VB-S2019/161-003/No zo dňa 15. 10. 2019 - súhlas s
vydaním stavebného povolenia na stavbu, výpis z listu vlastníctva č. 240, 597 a 988, kópiu z katastrálnej mapy,
2x projektová dokumentácia stavby na stavebné povolenie vypracovanú oprávneným projektantom, vyjadrenia
dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy.
Vzhľadom na to, že žiadosť neobsahovala všetky náležitosti špeciálny stavebný úrad v súlade § 8 ods. 2 písm. a) a
c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v zmysle § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. vyzval stavebníka aby v lehote 120 dní
odo dňa doručenia doplnil žiadosť o nasledovné doklady:
1. doklady preukazujúce vlastnícke práva resp. iné práva stavebníka k pozemkom parc. č.: KN-C 384, 385/1 podľa
§ 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb., ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich stavbu,
2. záväzné stanovisko: ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná č. 7, 911 42 Trenčín,
3. vyjadrenie: Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,
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4. právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydané Okresným úradom Trenčín,
pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, pod č.: OU-TN-PLO1-2020/017330-002 zo dňa 3.
6. 2020,
5. vyjadrenie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín,
6. vyjadrenie: SAD a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín,
7. vyjadrenie: Michlovský spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany,
8. vyjadrenie: Letecké opravovne Trenčín a. s., Legionárska 160, 911 01 Trenčín,
a v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. konanie prerušil pod číslom spisu: OU-TN-OCDPK-2019/020125-002
zo dňa 18. 6. 2020.
Stavebník v zastúpení: Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín dňa 28. 7. 2020 doplnil žiadosť
o záväzné stanovisko: Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia pod č.: OU-TN-OKR1-2020/014672-112
zo dňa 30. 6. 2020, ORPZ ODI Trenčín pod č.: ORPZ-TN-ODI-190-001/2020-ING zo dňa 7. 7. 2020, RÚVZ
Trenčín pod č.: B/2017/01723-002/H6 zo dňa 11. 4. 2017, vyjadrenie: SAD a. s. Trenčín pod č.: SADTN-
KD-2020/31-001 zo dňa 24. 6. 2020, Michlovsky spol s r. o. Piešťany pod č.: BA-1017/2020 zo dňa 16. 3. 2020,
Letecké opravovne Trenčín pod č.: LOTN-37-14/2020-EÚ zo dňa 9. 7. 2020, potvrdenie právoplatnosti rozhodnutia
vydaného Okresným úradom Trenčín, pozemkový a lesný odbor pod č.: OU-TN-PLO1-2020/017330-002 zo dňa
3. 6. 2020.
Stavebník v zastúpení: Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín dňa 24. 8. 2020 e-mailom doplnil
žiadosť o vyjadrenie Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pod č.: 6612023634 zo dňa 24. 8. 2020.
Stavebník v zastúpení: Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín dňa 14. 10. 2020 doplnil žiadosť o:
Dodatok č. k nájomnej zmluve o prenájme pozemkov uzavretú medzi Dalitrans s. r. o., 913 11 Veľké Bierovce 266 a
Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, 913 04 Chocholná - Velčice 388,
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva uzavretú medzi Dalitrans s. r. o., 913 11
Veľké Bierovce 266 a stavebníkom.
Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania stavby dotknutým orgánom a účastníkom stavebného
konania stavby pod číslom spisu: OU-TN-OCDPK-2020/020125-005 zo dňa 19. 10. 2020.
Nakoľko špeciálnemu stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný
podklad pre posúdenie stavby upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho
konania a v oznámení určil lehotu - 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej sa účastníci konania,
dotknuté orgány štátnej správy a obec mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.
V rámci stavebného konania stavby neboli na špeciálny stavebný úrad doručené vyjadrenia, námietky a podmienky
účastníkov konania a dotknutých orgánov.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu boli na špeciálny stavebný úrad doložené vyjadrenia, námietky
a podmienky dotknutých orgánov stavebného konania stavby, ktoré sú zapracované v bode č. 31 tohto stavebného
povolenia.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu boli na špeciálny stavebný úrad doložené vyjadrenia, námietky
a podmienky účastníkov stavebného konania stavby, ktoré sú zapracované v bode č. 32 tohto stavebného povolenia
a o nich je rozhodnuté v bode č. 33 tohto stavebného povolenia.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní stavby preskúmal žiadosť stavebníka o vydanie
stavebného povolenia na stavbu z hľadísk uvedených v ustanovení § 62 zákona č. 50/1976 Zb., zabezpečil vzájomný
súlad stanovísk dotknutých orgánov a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani
neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Predložená projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, 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 a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
V priebehu stavebného konania stavby špeciálny stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali
povolenie stavby za splnenia podmienok určených týmto rozhodnutím.
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. z 22. júna 1995 o
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník za vydanie stavebného povolenia od zaplatenia
správneho poplatku oslobodený.
Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť podľa § 60, § 61, § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., §
16 zákona č. 135/1961 Zb. ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a na základe hore uvedených skutočností
rozhodol a stavebníkovi: SSC, Miletičova 19, 826 19 Bratislava v zastúpení: Malastav s. r. o., Olbrachtova 20/912,
911 01 Trenčín vydal stavebné povolenie na stavbu: Rozšírenie cesty I/9 pre dopravné napojenie priemyselnej zóny
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- križovatka v km 114,15 Veľké Bierovce, v katastrálnom území: Veľké Bierovce tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

Poučenie
V zmysle § 53 zákona č. 71/1967 Zb. proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie. V
zmysle § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. sa odvolanie podáva na Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, ktorý rozhodnutie vydal. V zmysle § 54 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Príloha:
Rozdeľovník pre Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky

Mgr. Lenka Kolářová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo Veľké Bierovce, Veľké Bierovce , 913 11  Veľké
Bierovce, Slovenská republika
DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, 913 11  Veľké Bierovce, Slovenská republika
MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 912/20, 911 01  Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského, 911 01 Trenčín 1
Obec Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 24, 913 11 Trenčianske Stankovce
NDS, a.s, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911
37 Trenčín 1
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921
80 Piešťany 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 1
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5
Letecké opravovne Trenčín, a.s., Legionárska 160, 911 04 Trenčín 4
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
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