
OBEC  L A D C E 
Ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce 

  

 
Č. j.: 4018/2018-315-3195/2019-262/Dus-3  V Ladcoch, 7.6.2019 
Vybavuje: 
 

Jozef Dušala 
 

  
 
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 
Obec Ladce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o 
štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 
stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 13.11.2018 podal 

 

Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
ktorého zastupuje  
Profi-NETWORK s.r.o., IČO: 36299448, Bratislavská 117/48, 911 05  Trenčín 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného 
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce 
 

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. KN 99/4 (Ostatná plocha), parc. č. 99/6 
(Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 123/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 124/1 
(Vodná plocha), parc. č. 139/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 141/3 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 141/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 143/14 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 143/15 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 143/17 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 155 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 242 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 243/1 (Vodná plocha), parc. č. 313 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 
393/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), register "C" parc. č. 393/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), 
register "C" parc. č. 454 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 498 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 544/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 552/1 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 553/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 554/1 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 555/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 565/3 (Ostatná plocha), parc. č. 
565/58, parc. č. 566/1 (Záhrada), parc. č. 567/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 568 
(Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 571/4 (Ostatná plocha), parc. č. 572 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 599 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 600 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 601/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 601/2 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 602 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 604 (Ostatná plocha), parc. č. 
633/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 667 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 721 
(Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 771 (Ostatná plocha), parc. č. 853 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 909/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 909/10 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 915/6, parc. č. 917/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 917/3 (Zastavaná 
plocha a nádvorie), parc. č. 917/11 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 917/12 (Zastavaná 
plocha a nádvorie), parc. č. 920/1 (Ostatná plocha), parc. č. 920/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), 
parc. č. 920/8 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 920/9 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. 
č. 925/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 926/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 
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926/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 926/3 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 
927/1 (Vodná plocha), parc. č. 927/2 (Vodná plocha), parc. č. 954/2 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 962/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 962/2 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 976 (Ostatná plocha), parc. č. 977 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 978 
(Ostatná plocha), parc. č. 979/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 982 (Ostatná plocha), 
parc. č. 984/1 (Ostatná plocha), parc. č. 984/3 (Ostatná plocha), parc. č. 984/4 (Ostatná plocha), 
parc. č. 986/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 987 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 
1010 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1024 (Ostatná plocha), parc. č. 1064 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 1075 (Ostatná plocha), parc. č. 1076 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 
1091/1 (Záhrada), parc. č. 1102 (Vodná plocha), parc. č. 1103/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), 
parc. č. 1104 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1105 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. 
č. 1108/2 (Záhrada), parc. č. 1111 (Záhrada), parc. č. 1112 (Záhrada), parc. č. 1117 (Zastavaná 
plocha a nádvorie), parc. č. 1119/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1120/3 (Záhrada), 
parc. č. 1123 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1125 (Vodná plocha), parc. č. 1126 
(Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1169/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1198/1 
(Vodná plocha), parc. č. 1200 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1217 (Zastavaná plocha a 
nádvorie), parc. č. 1218 (Ostatná plocha), parc. č. 1233/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 
1234/2 (Záhrada), parc. č. 1844 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1871 (Zastavaná plocha 
a nádvorie) a  

register "E" parc. č. KN 8/1 (Záhrada), parc. č. 8/2 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 449 
(Orná pôda), parc. č. 450/4 (Orná pôda), parc. č. 450/111 (Orná pôda), parc. č. 843/111 (Trvalý 
trávny porast), parc. č. 969/841 (Orná pôda), parc. č. 970/842 (Orná pôda), parc. č. 972/842 
(Orná pôda), parc. č. 974/844 (Lesný pozemok), parc. č. 1150/1 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/2 
(Ostatná plocha), parc. č. 1150/101 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/102 (Ostatná plocha), parc. č. 
1150/103 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/105 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/107 (Ostatná 
plocha), parc. č. 1150/201 (Ostatná plocha), parc. č. 1150/202 (Ostatná plocha), parc. č. 
1191/502 (Orná pôda), parc. č. 1192/1 (Orná pôda), parc. č. 1192/2 (Orná pôda), parc. č. 1193/1 
(Orná pôda), parc. č. 1193/2 (Orná pôda), parc. č. 1193/3 (Orná pôda), parc. č. 1194/1 (Orná 
pôda), parc. č. 1194/2 (Orná pôda), parc. č. 1195/1 (Orná pôda), parc. č. 1195/2 (Orná pôda), 
parc. č. 1195/3 (Orná pôda), parc. č. 1196/501 (Orná pôda), parc. č. 1197/501 (Orná pôda), parc. 
č. 1198/1 (Orná pôda), parc. č. 1198/2 (Orná pôda), parc. č. 1199/501 (Orná pôda), parc. č. 
1200/1 (Orná pôda), parc. č. 1201/501 (Orná pôda), parc. č. 1202/501 (Orná pôda), parc. č. 
1203/1 (Orná pôda), parc. č. 1203/2 (Orná pôda), parc. č. 1204/1 (Orná pôda), parc. č. 1204/2 
(Orná pôda), parc. č. 1204/3 (Orná pôda), parc. č. 1220/501 (Orná pôda), parc. č. 1222/501 
(Orná pôda), parc. č. 1224/501 (Orná pôda), parc. č. 1225/501 (Orná pôda), parc. č. 1226/501 
(Orná pôda), parc. č. 1227/2 (Orná pôda), parc. č. 1228/2 (Orná pôda), parc. č. 1230/501 (Orná 
pôda), parc. č. 1232/501 (Orná pôda), parc. č. 1233/501 (Orná pôda), parc. č. 1234/1 (Orná 
pôda), parc. č. 1234/2 (Orná pôda), parc. č. 1235/501 (Orná pôda), register "E" parc. č. 1237/501 
(Orná pôda), parc. č. 1238/501 (Orná pôda), parc. č. 1239/501 (Orná pôda), parc. č. 1240/501 
(Orná pôda), parc. č. 1241/1 (Orná pôda), parc. č. 1264/101 (Orná pôda), parc. č. 1264/102 
(Orná pôda), parc. č. 1264/201 (Orná pôda), parc. č. 1276/1 (Orná pôda), parc. č. 1276/2 (Orná 
pôda), parc. č. 1282/4 (Záhrada), parc. č. 1284/2 (Orná pôda), parc. č. 1284/201 (Orná pôda), 
parc. č. 1285/501 (Orná pôda), parc. č. 1285/502 (Orná pôda), parc. č. 1286/501 (Orná pôda), 
parc. č. 1286/503 (Orná pôda), parc. č. 1289/1 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1289/2 (Trvalý 
trávny porast), parc. č. 1289/203 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1290/1 (Trvalý trávny porast), 
parc. č. 1290/3 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1302/501 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1311/502 
(Trvalý trávny porast), parc. č. 1386/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1386/2 (Zastavaná 
plocha a nádvorie), parc. č. 1390/502 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1391/101 (Trvalý trávny 
porast), parc. č. 1394/2 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1394/3 (Ostatná plocha), parc. č. 1394/4 
(Orná pôda), parc. č. 1395/3 (Orná pôda), parc. č. 1395/201 (Orná pôda), parc. č. 1396/2 (Orná 
pôda), parc. č. 1396/3 (Orná pôda), parc. č. 1397/3 (Orná pôda), parc. č. 1399/2 (Orná pôda), 
parc. č. 1409/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1410/201 (Zastavaná plocha a nádvorie), 
parc. č. 1413/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1413/4 (Zastavaná plocha a nádvorie), 
parc. č. 1415/1 (Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1415/2 (Záhrada), parc. č. 1417 
(Zastavaná plocha a nádvorie), parc. č. 1428/3 (Trvalý trávny porast), parc. č. 1428/4 (Záhrada), 
parc. č. 1428/5 (Záhrada), parc. č. 1872/505 (Vodná plocha), parc. č. 1873/7 (Ostatná plocha), 
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parc. č. 1873/302 (Vodná plocha), parc. č. 1875 (Ostatná plocha), parc. č. 1896/501 (Ostatná 
plocha), parc. č. 1903/102 (Zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Ladce. 
 

Popis stavby: 

- Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Ladce na uliciach 
Hviezdoslavovej, Bottovej, Cementárenskej, Jána Kollára, Janka Kráľa, Kukučínovej, Ľudovíta 
Štúra, Pavla Koyša, Vážskej a Záhradnej.  

- Trasa výkopu začína v budove pošty na parcele KN-C 139/1 vo vybudovanej ústredni (RSU 
Ladce) vlastníka Slovák Telekom, a.s.. Výkopy budú vedené v zeleni a miestnych chodníkoch 
s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných domov. 

- Súčasťou stavby je vybudovanie piatich skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v 
sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré budú situované na verejnom 
priestranstve. 

- Od RSU Ladce (budova pošty) sa do pripravených 12 mm mikrotrubičiek zafúkne 96 vláknový 
OMK s postupným znižovaním dimenzie OMK do viacerých smerov k novo navrhnutým 
PODB (hviezdicový typ, od RSU Ladce je sieť vedená do rôznych smerov). 

- Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovák Telekom, a.s. na pripojenie 
niektorých domov. Existujúce stĺpy budú využívané na ulici J. Kollára a Vážska (vo výkresoch 
zelená trasa). Nové stĺpy sa budovať nebudú. 

- Trasa bude ukončená v parcele KN-C 123/1 (KN-E 1875) smerom na miestnu časť Tunežice, 
ktorá je riešená samostatným projektom s názvom INS_FTTH_IL_ILAV_02_Tunežice. 

- DÍžka novej zemnej káblovej trasy bude cca 10 350 m. 

- Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu vodných tokov. Lúčkovský potok bude 
štyrikrát križovaný riadeným mikrotunelovaním. Hložský potok bude štyrikrát križovaný 
riadeným mikrotunelovaním. Ďalej dôjde k súbehu a križovaniu trasy s cestou I/61. 
K ľavostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 147,15 po 147, od 147,61 po 
148,04 a od 148,22 po 148,45. K pravostrannému súbehu dôjde na jej cestnom kilometri od 
147,57 po 148,52. Ku križovaniu dôjde v ckm 147,57 - križovanie bude riešené riadeným 
mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky, v ckm 147,61 - križovanie bude 
riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a v ckm 148,22 - 
križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. 

- Pri realizácii dôjde k súbehu a križovaniu trasy s cestou III/1944. K ľavostrannému súbehu 
dôjde na jej cestnom kilometri od 5,73 po 6,56. K pravostrannému súbehu dôjde na jej 
cestnom kilometri od 5,66 po 5,73. 

- Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou III/1944 nedôjde k zásahu do cestného telesa. 
Trasa bude vedená v chodníkoch resp. zelených pásoch až za cestným obrubníkom. Súbehy 
sú realizované v zastavanom území obce Ladce. Ku križovaniu trasy s cestou III/1944 dôjde 
na ckm 5,73 - križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou 
povrchu. 

- Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod 
niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude 
možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie 
riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by 
terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych 
komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopaním v 
hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE. 

- Pri výstavbe optickej siete dôjde k prácam v ochrannom pásme ŽSR a ku križovaniu 
železnice. Križovanie bude riešené v existujúcom podjazde v chodníku popod železnicu. 
Taktiež dôjde k zásahu do parciel v správe ŽSR zapísaných na LV 3257 - KN-C 954/2, 917/3, 
962/2, 917/12, 920/9, 925/2, 920/8, 920/4, 909/1, 909/10, 143/14, 143/15, 143/17, 141/3, 
141/4. Stavbou nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani výstavby 
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- Pri stavbe dôjde ku križovaniu železničnej vlečky v správe Považskej cementárne, a.s. Ladce. 
Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 2,0 pod niveletou koľajnice. Pri 
križovaní nedôjde k zásahu ani k obmedzeniu prevádzky na tejto vlečke. 
 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 99/4, 99/6, 123/1, 124/1, 139/1, 
141/3, 141/4, 143/14, 143/15, 143/17, 155, 242, 243/1, 313, 393/1, 393/2, 454, 498, 544/4, 
552/1, 553/3, 554/1, 555/1, 565/3, 565/58, 566/1, 567/1, 568, 571/4, 572, 599, 600, 601/1, 
601/2, 602, 604, 633/1, 667, 721, 771, 853, 909/1, 909/10, 915/6, 917/1, 917/3, 917/11, 
917/12, 920/1, 920/4, 920/8, 920/9, 925/2, 926/1, 926/2, 926/3, 927/1, 927/2, 954/2, 962/1, 
962/2, 976, 977, 978, 979/2, 982, 984/1, 984/3, 984/4, 986/2, 987, 1010, 1024, 1064, 1075, 
1076, 1091/1, 1102, 1103/1, 1104, 1105, 1108/2, 1111, 1112, 1117, 1119/1, 1120/3, 1123, 
1125, 1126, 1169/1, 1198/1, 1200, 1217, 1218, 1233/2, 1234/2, 1844, 1871 a register "E" 
parc. č. 8/1, 8/2, 449, 450/4, 450/111, 843/111, 969/841, 970/842, 972/842, 974/844, 1150/1, 
1150/2, 1150/101, 1150/102, 1150/103, 1150/105, 1150/107, 1150/201, 1150/202, 1191/502, 
1192/1, 1192/2, 1193/1, 1193/2, 1193/3, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1196/501, 
1197/501, 1198/1, 1198/2, 1199/501, 1200/1, 1201/501, 1202/501, 1203/1, 1203/2, 1204/1, 
1204/2, 1204/3, 1220/501, 1222/501, 1224/501, 1225/501, 1226/501, 1227/2, 1228/2, 
1230/501, 1232/501, 1233/501, 1234/1, 1234/2, 1235/501, 1237/501, 1238/501, 1239/501, 
1240/501, 1241/1, 1264/101, 1264/102, 1264/201, 1276/1, 1276/2, 1282/4, 1284/2, 1284/201, 
1285/501, 1285/502, 1286/501, 1286/503, 1289/1, 1289/2, 1289/203, 1290/1, 1290/3, 
1302/501, 1311/502, 1386/1, 1386/2, 1390/502, 1391/101, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1395/3, 
1395/201, 1396/2, 1396/3, 1397/3, 1399/2, 1409/1, 1410/201, 1413/1, 1413/4, 1415/1, 
1415/2, 1417, 1428/3, 1428/4, 1428/5, 1872/505, 1873/7, 1873/302, 1875, 1896/501, 
1903/102 v katastrálnom území Ladce, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese 
v mierke katastrálnej mapy 1:1000. 
  

2. Stavba bude umiestnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre územné 
rozhodnutie, vypracovanou oprávneným projektantom - Ing. Helenou Horňákovou, Profi-
NETWORK s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05  Trenčín a overenou v územnom 
konaní. 

3. Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie 
všetkých podzemných sietí. 

4. Stavbou  nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.  

5. Pri umiestnení stavby je navrhovateľ povinný dodržať ochranné pásma od podzemných ako i 
vzdušných inžinierskych sieti, ktoré prechádzajú cez pozemky alebo sa nachádzajú v blízkosti 
miesta stavby. 

6. V prípade nevyhnutného  výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je 
potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 
47 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

7. Po skončení prác je stavebník povinný všetky pozemky, komunikácie a spevnené plochy dať 
do pôvodného stavu  

8. Pri stavbe budú rešpektované všetky oprávnené pripomienky účastníkov konania, 
zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré boli dané 
ku stavbe. 

9. V dohodnutých úsekoch investor na vlastné náklady priloží chráničku, ktorú si zabezpečí 
Obec Ladce. Priložená chránička bude slúžiť výhradne pre potreby Obce Ladce, bez 
komerčného využitia. 

10. Investor je povinný pri stavbe rešpektovať platný územný plán Obce Ladce, s možnosťou 
pripojenia budúcich novostavieb. 

11. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania 
a správcov rozvodných sietí: 
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- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. OÚ-
IL-OSŽP-2018/000798-02 SUC - pri realizácii predmetnej stavby dôjde viackrát ku križovaniu 
vodného toku Lúčkovský potok, číslo toku 2301, číslo hydrologického poradia 4-21-08-094 a 
vodného toku Bezmenný prítok Nosického kanála (miestne názvy Slatinský potok, Hložský 
potok) číslo toku 2304, číslo hydrologického poradia 4-21-08-093. Križovania potokov budú 
riešené riadeným mikrotunelovaním.  
Ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR 
SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) vodného zákona v 
platnom znení vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona, ktoré je v súlade s § 140b 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a § 73 ods. 17 vodného zákona záväzné stanovisko: 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok: 
a/. Navrhovaná stavba bude umiestnená na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok 
Lúčkovský potok a vodný tok Bezmenný prítok Nosického kanála. Na uskutočnenie stavieb vo 
vodách a na pobrežných pozemkoch je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 
27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je nutné priložiť stanovisko správcu 
predmetných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný 
závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krásku 834/3, 921 80 Piešťany. 
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas 
orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. 

 

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 12.4.2018 č. OU-
IL-OSŽP-2018/000630-002 GRA - ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa 
§ 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o 
ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné stanovisko k predloženej 
dokumentácií pre územné rozhodnutie "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce": 
Predmetná stavba nepodlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 12.4.2018 č. OU-
IL-OSŽP-2018/000628-002 GRA - ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa 
ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 
3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") konštatuje, že 
navrhovaná činnosť nepodlieha svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 posudzovaniu vplyvov 
na životné prostredie v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

 

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-
IL-OSŽP-2018/000671-002 - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva podľa ustanovení § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. 
b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácií stavby 
"INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce", ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 
117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018 z hľadiska odpadového hospodárstva určuje nasledovné 
podmienky pre uskutočnenie stavby: 
a/. V predloženej projektovej dokumentácií sa pri realizácií stavby predpokladá vznik 
odpadov, ktoré sú zaradené podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
b/. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 
pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných 
prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom 
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo 
fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 
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c/. Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil 
záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a 
to: 
• predchádzať vzniku odpadu 
• zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu 
• zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu 
• zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu 
• zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu. 
• V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie 

predmetnej stavby. 
• Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri 

realizácií stavby. 
f/.   Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v 
súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
g/. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. investor povinný 
odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, t.j. investor môže 
odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na 
nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
h/. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na 
inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v 
súlade s týmto zákonom. 
i/.  Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na 
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných 
prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na 
ktorom bol vykopaný. 
j/.   Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku 
len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na 
skládku/miesto určené stavebníkom/obcou. 
k/.  Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu 
na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 
l/.  Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je 
povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 
97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch. 
m/.  Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie 
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o 
odpadoch. K vyjadreniu je investor povinný predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie 
predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami 
zákona o odpadoch. 
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o 
odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v 
konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu. Podľa ustanovení § 99 ods. 1 písm. 
bod 2 zákona o odpadoch je toto stanovisko platné aj pre stavebné povolenie predmetnej 
stavby. 
 

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-
IL-OSŽP-2018/000670-002 - ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej ochrany prírody a 
krajiny podľa ustanovení § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 
68 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o ochrane prírody") vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o 
ochrane prírody k vydaniu územného rozhodnutia k projektovej dokumentácií stavby 
"INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce", ktorú vypracoval Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská č. 
117/48, 911 05 Trenčín, apríl 2018. 
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a 
krajiny, má k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky: 
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a/. V prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou dotknutých pozemkoch je 
potrebné postupovať v zmysle § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody. 
b/. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú 
predmetom výrubu, vlastník pozemku - zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti 
vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 - Ochrana prírody - 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie). 
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas 
orgánu ochrany prírody a krajiny podľa iných ustanovení zákona o ochrane prírody. 

- Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko dňa 10.4.2018 č. OÚ-IL-
OKR-2018/000619-002 - vydáva záväzné stanovisko pre územné konanie a vydanie 
územného rozhodnutia k projektovej dokumentácii stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" z 
hľadiska civilnej ochrany súhlasí s územným konaním a vydaním územného rozhodnutia na 
stavbu "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" bez pripomienok. 
 

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko dňa 
15.5.2018 č. OU-TN-OCDPK-2018/017236-002/BLA - ako vecne a miestne príslušný cestný 
správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb."), na základe žiadosti 
spoločnosti Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, o stanovisko k 
projektovej dokumentácii stavby "INS_FTTH_lL_ILAV_02_Ladce", dáva nasledovné 
stanovisko: 
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej siete Slovák Telekom, a.s. v obci Ladce. 
DÍžka novej zemnej káblovej trasy je cca 10350 m. Časť navrhovanej trasy je v súbehu s 
cestou 1/61 a III/1944. Navrhovaná trasa 3x križuje cestu 1/61 a lx križuje cestu III/1944. 
Z hľadiska nami sledovaných záujmov podľa zákona č. 135/1961 Zb. je časť navrhovanej 
zemnej káblovej trasy umiestnená v chodníkoch v súbehu s cestou I/61: 

• v km cca 147,150 - 147,570 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia 
• v km cca 147,610 - 148,040 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia  
• v km cca 148,220 - 148,450 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia 
• v km cca 147,570 - 148,520 (kumulatívne) vpravo v smere staničenia 
Križovanie cestného telesa cesty 1/61 je navrhnuté pretláčaním v km cca 147,570; 147,610 a 
148,220 (kumulatívne). 
Časť navrhovanej zemnej káblovej trasy je umiestnená v chodníkoch resp. v zelených pásoch 
v súbehu s cestou III/1944: 
• v km cca 5,730 - 6,560 (kumulatívne) vľavo v protismere staničenia 
• v km cca 5,660 - 5,730 (kumulatívne) vpravo v smere staničenia 
Križovanie cestného telesa cesty III/1944 je navrhnuté pretláčaním v km cca 5,730 
(kumulatívne). 
S predloženým projektom stavby "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" a s vydaním 
územného rozhodnutia súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 
a/. Zemný kábel v súbehu s cestou 1/61 a III/1944 umiestniť mimo existujúce teleso cesty. 
b/. Križovanie cesty 1/61 v km cca 147,570; 147,610 a 148,220 (kumulatívne) a cesty III/1944 
v km cca 5,730 (kumulatívne) realizovať technológiou pretláčania kolmo na os cesty, v hĺbke 
min. 1,2 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. 
c/. Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na 
vyjadrenie. 
d/. V prípade obmedzenia premávky na ceste 1/61 alebo III/1944 z dôvodu realizácie stavby 
je potrebné v ďalšom stupni PD pre vydanie stavebného povolenia predložiť aj projekt 
dočasných dopravných značiek, odsúhlasených OR PZ ODI a podľa zákona č. 135/1961 Zb. 
požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie. 
e/. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo 
doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem. 
Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie 
územného rozhodnutia. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 

 

- Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 12.6.2018 č. OU-TN-PLO-
2018/019028-002- ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
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využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") k žiadosti o vyjadrenie k zámeru na 
nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy doručenej na OU-TN-PLO dňa 
25.05.2018 pre stavbu – „INS FTTH ÍL ILAV 02 Ladce" v katastrálnom území Ladce pre 
žiadateľa - Profi- NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, ktorá je 
splnomocnená zastupovaním spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, dáva nasledovné vyjadrenie: 
Predmetná stavba sa bude realizovať na poľnohospodárskych pozemkoch C KN č.: 566/1, 
1114/1, 1234/2, 973, 1858/1 a 1010 v katastrálnom území Ladce vedených v záväznom druhu 
pozemku záhrada a trvalé trávnaté porasty. Uvedená poľnohospodárska pôda sá nachádza v 
hraniciach aj mimo hraníc zastavaného územia obce vytýčeného lomovými bodmi, ktoré boli 
premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990. 
Obec Ladce vydala stanovisko pod č. 2747/2018-191-2777 zo dňa 11.04.2018, v ktorom 
uvádza, že s predloženým projektom stavby súhlasí. Na základe uvedeného OU-TN-PLO ako 
orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému projektu použitia 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer. 
Zároveň podotýka, že v prípade odňatia poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí 
právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-
PLO o vydanie stanoviska, trvalého alebo dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy v 
zmysle § 17 a nasl. zákona. 
V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 26 ods. 3 
zákona právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 
eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom 
bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel. 
Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných 
pozemkoch. 
 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru Trenčín, stanovisko dňa 16.4.2018 č. 
ORHZ-TN1-387-001/2018 - z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné 
konanie: "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 
súhlasí bez pripomienok. 
Toto 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. 

 

- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu 
Žilina, záväzné stanovisko dňa 4.9.2018 č. 24631/2018/ÚVHR/67308 - podľa § 3 ods. 1 písm. 
f), § 7 písm. e) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné 
stanovisko. 
Súhlasí sa s návrhom žiadateľa1 profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 
Trenčín, IČO: 36299448 na územné konanie stavby "INS-FTTH-KBV-IL-ILAV-02-Ladce". 

- Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, vyjadrenie dňa 9.5.2018 č. SSC/8153/2018/6470/12645 - 
K predloženej PD má nasledujúce pripomienky: 
a/. Pri realizácií dotknutej stavby dôjde k súbehu (pravostranné, ľavostranne) a križovaniu 
trasy s cestou 1/61 v 147,150 km - 148,520 km, cca v dĺžke 1,370 km. 
b/. Súčasťou predmetnej stavby je aj vybudovanie 5 ks skriniek PODB, ktoré budú situované 
na verejných priestranstvách. 
c/. K súbehom trasy s cestou 1/61 dôjde v týchto úsekoch: 

• Ľavostranný súbeh, 147,150 km - 147,570 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený 
pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty. 

• Ľavostranný súbeh, 147,610 km - 148,040 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený 
pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty. 

• Ľavostranný súbeh, 148,220 km - 148,450 km, je realizovaný v nespevnenej ploche (zelený 
pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty. 

• Pravostranný súbeh, 147,570 km - 148,520 km, je realizovaný v nespevnenej ploche 
(zelený pás), resp. v chodníku za obrubníkom, bez zásahu do cesty. 
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d/. Ku križovanie trasy s cestou I/61 dôjde v týchto úsekoch: 
• V 147,570 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v 
hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky. 
• V 147,610 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v 
hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky. 
• V 148,220 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením mikrotunelovaním v 
hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky. 
e/. Štartovacia aj čakacia jama musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného 
telesa, resp. ich umiestnenie max. v zelenom páse. 
f/. Ostatné uloženie optických káblov sa nedotýka cesty I/61, ale miestnych komunikácií, 
ktoré sú v správe mesta. 
g/. Správca cesty nesúhlasí, aby sa akékoľvek stavebné a dopravno-manipulačné činnosti 
vykonávali z cestného telesa cesty I. triedy. 
h/. Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovke, ani v cestnom telese 
cesty. 
i/. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a 
ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty 1/61. 
j/. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť 
na vlastné náklady. 
k/. Po ukončení stavebných prác požadujeme miesto zásahu a okolie uviesť do pôvodného 
stavu. 
l/. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/61 
premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom 
cesty. 
m/. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej 
cesty 1/61 (Ing. Kozák, 0903 903 506) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny 
a požiadavky je potrebné rešpektovať. 
n/. Správca štátnej cesty 1/61 požaduje pripomienky zapracovať do územného rozhodnutia. 
o/. Zároveň žiada, aby trasa optického kábla bola v celej dĺžke v dotyku so štátnou cestou 
I/61 zameraná po realizačným geometrickým plánom a na jeho základe uzatvorená zmluva o 
vecnom bremene s vlastníkom dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. Zmluva o 
vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa 
vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
p/. Projektovú dokumentáciu dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné 
odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom. 
r/. O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad v Trenčíne, odbor 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 
S vydaním územného rozhodnutia súhlasí za splnenia ich pripomienok a ich zapracovania do 
rozhodnutia. 

- Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, vyjadrenie dňa 21.5.2018 č. TSK/2018/06372-2 - ako 
vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez 
obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za nasledovných 
podmienok: 

• križovanie optických sietí s cestnou komunikáciou č. III/1944 realizovať pretláčaním, 
štartovacie a cieľové jamy umiestniť mimo cestné teleso cestnej komunikácie; 

• ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému rozkopaniu 
dotknutej cestnej komunikácie spätná úprava bude písomne odsúhlasená so zástupcom SC 
TSK s p. Ivanom Ferechom, tel. kontakt: 0903/517 611; 

• počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný; 
• počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť 

obmedzená premávka na cestnej komunikácii č. III/1944; 
• počas stavebnej úpravy žiada, zamedziť k znečisťovaniu povrchu cestnej komunikácii č. III/l 

944; 
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• pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cestnej 
komunikácii č. III/1944 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu na cestnej 
komunikácii; 

• vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cestnej 
komunikácie vozidlami a mechanizmami SC TSK; 

• vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej 
komunikácie č. III/1944; 

• v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií v Trenčíne o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie 
použitia dopravného značenia, https://www.minv.sk/7cestv-II-a-III-triedv 

• 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu - kontaktné údaje na 
zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Ilave, kontaktná 
osoba p. Ivan Ferech, tel. kontakt: 0903/517 611, e-mail: ivan.ferech@sctsk.sk  

• TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli 
súčasťou predloženej dokumentácie; 

- Správa ciest TSK Trenčín, vyjadrenie dňa 16.5.2018 č. SC/2018/1320-2 - súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia na stavbu "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce". 

- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát Trenčín, stanovisko 
dňa 24.4.2018 č. ORPZ-TN-ODI-3-015/2018-ING - v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 
171/1993 Z. z. o Policajnom v zbore v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, posúdil 
predložený projekt týkajúci sa výstavby optickej siete v obci Ladce. Z hľadiska potrieb 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s realizáciou stavby podľa predloženej 
projektovej dokumentácie predbežne súhlasí za podmienky dodržania nasledovných 
pripomienok: 
a/. Križovanie trasy optickej siete s cestami I/61 a III/1944 požaduje realizovať výhradne 
pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie., križovanie trasy s 
miestnymi komunikáciami požadujeme riešiť prednostne pretláčaním popod vozovku 
komunikácie. 
b/. Ryhy výkopov vedených v chodníkoch, v miestnych komunikáciách a v ich bezprostrednej 
blízkosti, požadujeme zabezpečiť proti vpadnutiu chodcov za pomoci pevných zábran, 
prípadne úplným oplotením staveniska. V prípade záberu chodníkov je potrebné previesť 
chodcov za pomoci dopravného značenia na druhú stranu komunikácie, resp. za pomoci 
drevených lávok vytvoriť náhradné chodecké trasy. 
c/. V rámci stavebného konania požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s presným 
termínom realizácie predložiť na odsúhlasenie ODI Trenčín. 
ODI si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo 
uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu. 

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, záväzné stanovisko dňa 25.4.2018 č. KPUTN-2018/8167-
2/32698 - vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce záväzné stanovisko. 
KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území Ladce súhlasí 
a určuje tieto podmienky: 
Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 
ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 
(podatelna.pd@pamiatkv.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, 
že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v 
prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo 
prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý 
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ 
Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 
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dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín 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 vyššie uvedeného 
metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 
podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín 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 toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. 
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. 
Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby. 

 

- Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, stanovisko dňa 9.5.2018 č. 
SPFS/2018/122553, SPFZ/2018/044419 - Predmetnou stavbou budú dotknuté nasledovné 
pozemky: 
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len "pozemok SPF") a to : 

• KN E parc. č. 1896/501, 1900/502, LV č. 2299 zapísané v celosti, 
• KN E parc. č. 843/111, 1150/1, 1150/101, 1150/105, 1395/201, 1396/3, 1524/1, LV č. 2051 

v celosti, 
• KN E parc. č. 1342/101, LV č. 2363 zapísané pod B340 v podiele 1/1408, 
v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov, s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) 
zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len "pozemok NV") a to : 
• KN E parc. č. 1342/101, LV č. 2363 zapísané pod B120 v podiele 101/33792, 
• KN E parc. č. 969/841,1150/103, 1150/201, 1276/2, 1285/501,1285/502,1289/2, 1289/203, 

1302/501, 1311/502, 1388/203, 1394/4, 1396/2, 1397/2, 1397/3,1399/2, 1409/1, 1413/3, 
1413/4, 1428/4,1428/5, 1523/2, LV č. 2028 v celosti, 

• KN E parc. č. 1105, LV č. 1313 zapísané pod BI 19 v podiele 101/33792, 
• KN E parc. č. 8/1, LV č. 1806 zapísané pod BI v podiele 1/2, 
• KN E parc. č. 1523/102, LV č. 2521 zapísané pod B2 v podiele 4913/1674000, pod B4 

v podiele 22/6975, pod B47 v podiele 9511/1674000, pod B48 v podiele 317/111600, pod 
B68 v podiele 9511/1674000, pod B74 v podiele 9511/1674000, pod B105 v podiele 
9511/837000, pod B120 v podiele 317/139500, pod BI37 v podiele 317/111600 

• KN E parc. č. 974/844, LV č. 2899 zapísané pod BI v podiele 1/2, 
• KN E parc. č. 1282/1, LV č. 2949 zapísané pod B2 v podiele 1/4, 
• KN E pare. č. 1286/503, LV č. 2952 zapísané pod BI v podiele 1/2, 
• KN E pare. č. 1289/1, LV č. 2955 zapísané pod B2 v podiele 1/12, pod B3 v podiele 1/12, 
• KN E pare. č. 1290/101, LV č. 2956 zapísané pod B2 v podiele 1/2, 
• KN E pare. č. 1390/502, LV č. 2989 zapísané pod BI v podiele 1/10, pod B2 v podiele 

3/80, pod B4 v podiele 1/10, pod B14 v podiele 17/80, 
• KN E pare. č. 1391/101, LV č. 2990 zapísané pod B3 v podiele 2/3, 
• KN E pare. č. 1395/3, LV č. 2995 zapísané pod BI v podiele 5/48, pod B10 v podiele 1/8, v 

katastrálnom území Ladce. 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch SPF a NV podľa 
priloženej PD za podmienok : 
• stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného 

konania a územného rozhodnutia, 
• stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

podá na príslušnej katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra 
nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením, 

• k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a NV, 
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• po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 
náklady. 

SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa zákona č. 351/2011 Z.z. 
V prípade, že v územnom konaní verejný záujem nie je preukázaný, SPF súhlasí s 
umiestnením stavby za nasledovných podmienok: 
• stavebník na dotknutý pozemok SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 

zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to 
odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady 
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

• po dokončení stavby bude pozemok SPF a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol 
byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 
náklady. 

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, 
na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, 
zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami. 
Žiada aby boli uvedené podmienky zapracované v územnom rozhodnutí a v stavebnom 
povolení. 
Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými 
položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu. 

- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb Trenčín, 
vyjadrenie dňa 6.4.2018 č. CPTN-OTS-2018/004616-002 
Oddelenie telekomunikačných služieb CP v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom 
území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia. 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, vyjadrenie dňa 2.5.2018 
č. ASMdpS-1-904/2018 - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská 
Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko 
v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 
zmien a doplnkov súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa priloženej projektovej 
dokumentácie s podmienkou: 
• nezasahovať do objektov mostných telies. 
V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. 
Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania 
v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné 
povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov. 
Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším 
orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované. 
Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. 
dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné 
stanovisko. 

- Obvodný banský úrad v Prievidzi, stanovisko dňa 19.4.2018 č. 440-966/2018 - ako vecne 
príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 51/1988 Zb.") a miestne príslušný orgán štátnej banskej správy, podľa § 1 
písm. d) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti 
obvodných banských úradov, na základe žiadosti o vydanie stanoviska k návrhu DUR stavby 
"INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" organizácie Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 
911 05 Trenčín z 04.04.2018, (doručenej 10.04.2018) podľa § 15 zákona č. 44/1988 Zb. o 
ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), vydáva nasledovné stanovisko: 
OBÚ v Prievidzi oznamuje organizácii Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 
Trenčín, ako žiadateľovi o vyjadrenie k návrhu DUR stavby "INS FTTH IL ILAV 02 Ladce", že 
v katastrálnom území Ladce eviduje dobývací priestor (ďalej len "DP") a chránené ložiskové 
územie (ďalej len "CHLÚ) Ladce II, kde vykonáva ťažbu vápencov organizácia Považská 
cementáreň, a.s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce. Plánovaná stavba má byť realizovaná mimo DP 



Č.z. 4018/2018-315-3195/2019-262/Dus-3 str. 13 

 

a CHLÚ Ladce II. V prípade, že stavba "INS FTTH IL ILAV 02 Ladce" neobmedzí a 
neovplyvní prevádzku DP a CHLÚ Ladce II, OBÚ v Prievidzi nemá námietky k uvedenej 
stavbe. 
V prípade zistenia nových skutočností, týkajúcich sa ochrany výhradných ložísk, vznikom 
nových chránených ložiskových území, OBÚ v Prievidzi o týchto skutočnostiach bude 
obstarávateľa bezodkladne informovať. 

 

- Obvodný banský úrad v Prievidzi, stanovisko dňa 4.4.2019 č. 405-810/2019 - ako vecne 
príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon SNR č. 51/1988 Zb.") vo veci ochrany ložísk nerastov a ako miestne 
príslušný orgán štátnej banskej správy, podľa § 1 písm. d) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na základe oznámenia 
Obce Ladce, Ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce zn. 4018/2018-315-2718/2019-219/Dus-2 
z 27.03.2019 (došlého 03.04.2019) o začatí územného konania vo veci navrhovateľa Slovák 
Telekom a.s., IČO 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení Profi - 
NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36 299 448, podaného 
13.11.2018 na Obec Ladce, o stavebné povolenie na stavbu: 
"INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" umiestnenej na parcelách C KN, v katastrálnom území 
(ďalej len "k.ú.") Ladce, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117 ods. 1 a s 
prihliadnutím na § 36 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon), podáva nasledovné stanovisko: 
OBÚ v Prievidzi oznamuje Obci Ladce, že k predmetnej veci bolo vydané stanovisko OBÚ v 
Prievidzi č. 440-966-1/2018 z 19.04.2018:pre organizáciu Profi - NETWORK, s.r.o., 
Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO 36 299 448, ktoré zostáva v platnosti a v ktorom sa 
konštatuje : 
OBÚ v Prievidzi oznamuje organizácii Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 
Trenčín, ako žiadateľovi o vyjadrenie k návrhu DUR stavby " INSFTTH IL ILA V 02 Ladce ", že 
v katastrálnom území Ladce eviduje dobývací priestor (ďalej len ,, DP") a chránené ložiskové 
územie (ďalej len "CHLÚ) Ladce II, kde vykonáva ťažbu vápencov organizácia Považská 
cementáreň, a.s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce. Plánovaná stavba má byť realizovaná mimo D P 
a CHLÚ Ladce 11. V prípade, že stavba " INSFTTH IL ILA V 02 Ladce " neobmedzí a 
neovplyvní výkon banskej činnosti v DP a CHLÚ Ladce 11, OBÚ v Prievidzi nemá námietky k 
uvedenej stavbe. 
V prípade zistenia nových skutočností, týkajúcich sa ochrany výhradných ložísk, vznikom 
nových chránených ložiskových území, OBÚ v Prievidzi o týchto skutočnostiach bude 
obstarávateľa bezodkladne informovať. 
Túto skutočnosť je nutné v územnom rozhodnutí rešpektovať a zapracovať v špecifických 
požiadavkách. 
 

- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. 
553/240/2018 - nemá námietky k danej stavbe v zmysle žiadosti, za nasledujúcich 
podmienok: 
a/. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie. 
b/. Terénne a iné úpravy budú navrhnuté a realizované tak, aby zostal zabezpečený 
bezproblémový príjazd mechanizmov k vodným tokom. 
c/. Stavebník je povinný dbať, aby pri stavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám a 
neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť. 
d/. Zároveň Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica 
upozorňujú na dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 47 o ochrane vodných tokov 
a ich korýt - odst. 1) a 3), písm. a), b), c). 
e/. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica, 
nezodpovedajú za prípadné škody na stavbe, ani na škodách pri výstavbe na protiľahlých 
pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. 
f/. Poškodenie profilu toku v súvislosti s výstavbou /pokiaľ si to vyžaduje stavba v zmysle PD/ 
požadujú dať do pôvodného, resp. lepšieho stavu. 
g/. Stavebník je povinný dbať, aby daná stavba v prípade povodní vodu nezadržovala a 
neohrozila jej vybreženie z koryta toku. 
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- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie dňa 23.7.2018 č. 
272/2018-SŽTS/107/2a.15 - Uvedená optická sieť zasahuje do ochranného pásma dráhy 
(OPD) železničnej trate Bratislava - Žilina, križovaním železnice v železničnom podjazde, 
nžkm 148,130 (kilometrová poloha upravená po realizácii stavebných prác modernizácie), kde 
bude umiestnená pri chodníku. Pri pokládke optickej siete žiada nenarušiť spodnú stavbu 
mostného objektu podjazdu, ani priľahlých oporných múrov a ich založenia. Novo kladenú 
trasu umiestniť minimálne 1,0 m od stavebných častí železničných objektov. K zásahu do 
pozemku ŽSR dôjde na viacerých parcelách v k. ú. Ladce - zásah prerokovaný zo Správou 
majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina. 
V záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia v správe ŽSR. Sekcia OZT žiada 
siete vytýčiť a zabezpečiť ich ochranu, ako uvádza v priloženom vyjadrení č. j. 
249/SOZT2018-Ex a orientačne zakreslenej trase podzemného vedenia. ŽSR OR Žilina, po 
dodržaní predložených pripomienok nemá námietky k uvedenej stavbe v OPD. Upozorňuje, 
že časti osvetlenia a elektroinštalácie podchodu nie sú v ich správe. Po dokončení stavby 
žiada doručiť dokumentáciu skutočnej trasy optickej siete. 
Stavbu v OPD, na ktorú sa vydáva stavebné povolenie, je potrebné odsúhlasiť na základe 
súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 (odbor expertízy) GR ŽSR Bratislava a na 
základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v 
Bratislave. 
 

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo, Žilina, vyjadrenie dňa 5.6.2018 č. 
249/SOZT/2018/-Ex - ŽSR - OR Žilina Sekcia OZT k projektu hore uvedenej stavby v 
ochrannom pásme ŽSR situovanej v blízkosti trate Bratislava - Žilina v nžkm 148,194, k. ú. 
Ladce má nasledovné pripomienky: 
a/. V záujmovej oblasti stavby sa nachádza trasa podzemných vedení (ŽDK, TK) v správe 
OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích 
zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa 
podzemných vedení Vám bola informatívne zakreslená do priloženej situácie. 
b/. Pre spresnenie trasy podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení 
objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT. V objednávke musí byť 
uvedené: "Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia". Prílohou k objednávke na 
vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí byť tiež 
priložené vypísané "PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO 
PARTNERA" v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR 
č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015 ("Prehlásenie" zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). 
Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho 
SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka na tel. č. 0903907681. 
c/. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach 
týchto vedení s uvedenou stavbou vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Pri križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané 
vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem. 
d/. Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a 
spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami. 
e/. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom 
pásme káblov (1,5 m/ ako aj STN 73 6005). 
f/. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie 
oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto 
poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením 
verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej 
infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia. 
g/. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať 
zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na 
kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené. 
h/. Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu 
správcu.  
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- Železnice Slovenskej republiky, Oblastná správa majetku Žilina, vyjadrenie dňa 13.6.2018 č. 
31420/a.13/2780/2018/OSM Za - bolo zistené, že navrhovaná trasa optickej siete má 
zasahovať do ochranného pásma dráhy železničnej trate Bratislava - Žilina. Práce budú 
realizované v žkm 148,194. Pri výstavbe optickej siete v uvedenom žkm dôjde ku križovaniu 
železnice, ktoré bude riešené v existujúcom podjazde v chodníku popod železnicu. Stavbou 
budú dotknuté pozemky, zapísané na LV č. 3257, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky 
- ŽSR v katastrálnom území Ladce: 

• C KN parcela č. 141/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 72 m2, 
• C KN parcela č. 141/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 90 m2, 
• C KN parcela č. 143/14 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2527 m2, 
• C KN parcela č. 143/15 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 978 m2, 
• C KN parcela č. 143/17 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 744 m2, 
• C KN parcela č. 909/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 107096 m2, 
• C KN parcela č. 909/10 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 78 m2, 
• C KN parcela č. 917/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 315 m2, 
• C KN parcela č. 917/12 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 40 m2, 
• C KN parcela č. 920/4 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 668 m2, 
• C KN parcela č. 920/8 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 952 m2, 
• C KN parcela č. 920/9 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 56 m2, 
• C KN parcela č. 925/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 298 m2, 
• C KN parcela č. 954/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 151 m2, 
• C KN parcela č. 962/2 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 81 m2. 
Na uvedených parcelách sa nachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina.  
V štádiu územného konania k realizácii predmetnej stavby z ich strany nie sú pripomienky. 
Výstavba optickej siete na pozemkoch ŽSR žiada v ďalšom stupni realizácie stavby riešiť 
zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (VB), najneskôr do vydania 
stavebného povolenia. K uzatvoreniu zmluvy žiada zaslať nasledovné podklad) na adresu 
uvedenú v hlavičke tohto listu: oficiálnu písomnú žiadosť, prehľadnú situáciu s 
predpokladaným záberom vecného bremena, stanovisko ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 
súborné stanovisko ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertíz) Bratislava 
Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb 
realizovaných v ochrannom pásme dráhy a na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej 
republík) v správe ŽSR, Bratislava, vydáva ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, tel. kontakt: 02/20297765, na podklade stanovísk 
dotknutých organizačných zložiek ŽSR. 
Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Bratislava, vyjadrenie dňa 31.7.2018 
č. 29696/2018/O230-2 - Optická sieť bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /OPD/ 
železničnej trate Bratislava - Žilina, križovaním železnice v železničnom podjazde v nžkm 
148,130 kde bude umiestnená pri chodníku. ŽSR OR Žilina eviduje podzemné vedenia vo 
svojej správe. 
Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných 
konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových 
zámerov ŽSR k umiestneniu stavby námietky, za dodržania nasledovných podmienok: 
a/. Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 272/2018-SŽTS/107 zo dňa 
23.07.2018. 
b/. Splniť požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Žilina č. 249/SOZT/2018 zo dňa 
05.06.2018. 
c/. Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia vytýčiť a kontaktovať správcu 
vedení SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka (0903 907 681) pre stanovenie dohody o 
harmonograme prác a BOZP. 
d/. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach 
týchto vedení s uvedenou stavbou vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Pri križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané 
vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem. 
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e/. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom 
železničnej prevádzky. 
f/. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, 
ochranu žel. trate. 
g/. Upozorňuje, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, 
spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. 
h/. Zásah do pozemku ŽSR je nutné prostredníctvom Správy Majetku BA, Oblastná správa 
Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 01 Žilina majetkovo právne usporiadať pred kolaudáciou. 
i/. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov. 
Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu 
štátnej správy - Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia Železničnej dopravy a dráh, Odbor 
Dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v 
ochrannom pásme dráhy. 

 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, záväzné stanovisko dňa 15.8.2018 č. 
23539/2018/SŽDD/63145 - Líniová stavba "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" sa bude 
nachádzať v obci Ladce, v k. ú. Ladce a bude zasahovať do OPD železničnej trate Bratislava 
- Žilina, križovaním železnice v železničnom podjazde v nžkm 148,130 kde bude umiestnená 
pri chodníku. 
Podrobnosti umiestnenia a riešenia stavby určuje projektová dokumentácia vypracovaná 
spoločnosťou Profi - NETWORK, s. r. o., Bratislavská 117/48, Trenčín a tvorí prílohu tohto 
záväzného stanoviska. 
Ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach v 
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán v 
zmysle § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby 
v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe 
a § 140a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s § 140b stavebného zákona vydáva toto 
záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy. 
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD (OD) a zároveň pre jej realizáciu 
určuje tieto podmienky: 
a/. K územnému konaniu nemá pripomienky. 
b/. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto 
stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 
MDV SR. 
c/. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 
železničného telesa. 
d/. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou 
dráhy. 
e/. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
f/. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 
g/. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ZSR - GR, Odbor expertízy, 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 29696/2018/0230-2 zo dňa 31.07. 2018. 
h/. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám 
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak. ako si to vyžaduje stavba a tak, aby 
bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 
i/. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na 
stavbe. 
j/. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 
V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní 
podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania 
správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že 
nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD. 
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- Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, vyjadrenie dňa 25.6.2018 č. 4600044495 
stanovuje nasledovné: 
a/. V predmetnej lokalite podľa predloženej projektovej dokumentácie a v jej blízkosti sa 
energetické zariadenia: nachádzajú - skrine, trafostanica, nadzemné vedenia WN, VN, NN, 
podperné body, podzemné vedenia VN, NN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám 
prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (bledomodrou - WN vedenia, 
červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia). 
b/. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné 
vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od 
krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na 
každú stranu dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN.) Pri realizácii 
výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť 
uzemňovacej sústavy. 
c/. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter V zmysle stavebného zákona je pre určenie 
presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 
d/. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 
smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD. 
e/. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach 
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne pred jednať 
postup prác na príslušnom Stredisko údržby. Pred zahrnutím dotknutých energetických 
zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu 
zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 
g/. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 1 meter na 
každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 
nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 
h/. Zároveň Vás upozorňuje, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. 
i/. Toto vyjadrenie slúži pre potreby vydania územného rozhodnutia, resp. stavebného 
povolenia. 
j/. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 
údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci prosí o uvádzanie ich značky, resp. priloženie 
fotokópie tohto vyjadrenia. 

- SPP - Distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 27.4.2018 č. TD/NS/0323/2018/Ga - 
Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len "SPP-D") je posúdenie 
predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len "PD") pre územné konanie podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"). 
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického 
objektu, (ďalej len "orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska. 
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 
výkonu iných činností. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"Zákon o energetike") súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania 
nasledujúcich podmienok: 
Všeobecné podmienky: 

• 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 - distribúcia, a.s., 
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDP-distribucia.sk1. 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
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plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania 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 prác 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 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 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, 

• 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 obsypú 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 (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 STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN 
EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10, STN EN 12 186, 

• 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, 

• v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie 
je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

Osobitné podmienky: 
• žiadne 

- Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 4.5.2018 č. 
2597/21/2018-CA - k žiadosti uvádza: 
a/. V celej trase plánovanej optickej siete v k.ú. Ladce sú situované potrubia verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.(ďalej len 
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PVS a.s.) Taktiež navrhovaná trasa optickej siete bude križovať oblastný vodovod SKV OC 
DN 500 Pružina - Púchov - Dubnica v správe PVS a.s. - viď priložené situácie. 
b/. Upozorňuje, že zakreslenie inžinierskych sietí je len orientačné t.i. má informatívny 
charakter. 
c/. V situácii sú vodovody zakreslené zelenou farbou a kanalizácie fialovou farbou. 
d/. Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v 
správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej 
objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica č. 
tel. 0905/850734. 
e/. Na základe vytýčenia žiada dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri 
umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných 
vodovodov a kanalizácií v zmysle § 19 odst. 2. zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien. 
f/. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiada ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Lagiňa 
Tomáša č.t. 0907817528 a majstra kanalizácií Bc. Šutaru č.t. 0908743752 a ich prítomnosť 
zaznamenať v stavebnom denníku. 
g/. Pri križovaní a súbehu s IS v správe PVS, a.s., žiada zabezpečiť prítomnosť majstrov 
prevádzky vodovodov a kanalizácii, z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte 
pred zásypom výkopu. 
h/. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť Protokol o vytýčení IS a Protokol o 
dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 
ktoré budú podpísané majstrami prevádzky vodovodov a kanalizácií. 
i/. Uvedené podmienky žiada zakotviť v stavebnom povolení. 

- Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 18.4.2018 č. BA-1239/2018 - nedôjde ku 
stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 
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 budu realizovné v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o 
preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. 
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi PTZ. 
Upozorňuje, že : 
1./ v 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, je investor 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí: 

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ 
farbou, alebo kolíkmi 

• preukázateľne oboznámiť 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 ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 
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• 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 záhmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 
721 378 

• 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 záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 
trasy 

• ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : žiadne 
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. tohoto 
tlačiva.  
Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. 

- O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 9.4.2018 - V záujmovom území sa 
nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej 
projektovej dokumentácií nemá pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasí. 
Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania. 
 

- Energotel a.s. prevádzka Žilina, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. ET/MM/18/539 – Stavba 
"INS_FTTH_ILJLAV_02_Ladce" nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe 
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina, a Energotel, a. s., Bratislava.  
Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

- UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 21.6.2018 - Na dotknutom mieste 
hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči 
vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok. 
Toto vyjadrenie platí jeden rok. 
Poznamenáva, že v prípade ich siete sa podlá zákona č. 351/2011 jedná o verejnú 
telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete. 
 

- Slovanet, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 16.4.2018 č. V-639-2018-SNET-BA-R - V lokalite 
stavieb "INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce" sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete 
spoločnosti Slovanet a.s. 
Slovanet, a.s. nemá výhrady voči predmetným stavbám. 
 

- Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 22.8.2018 č. 6611824105 - pre vyznačené 
záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovák 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 tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
a/. 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. 
b/. 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. 
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c/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák 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 Slovák Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 
4424299, 0902719451 
d/. 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. 
e/. Zároveň upozorňuje stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
f/. Upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 
vedení a zaradení. 
g/. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
h/. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
i/. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
j/. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch 
týždňov od podania objednávky. 
k/. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia. 
l/. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
m/. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
n/. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
o/. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 
prístupovým bodom k nej. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
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a/. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný 
zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 
Slovák 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, 0907 777474 
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 

b/. 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 Slovák 

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. 
c/. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
d/. Žiada dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu. 

 

- OTNS a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 12.4.2018 č. 2206/2018 - ako správca optickej siete 
SWAN, a.s. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre 
územné rozhodnutie stavby "INS FTTH IL ILAV 02 Ladce" oznamuje, že v záujmovom území 
danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. 
S vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok. 

- Považská cementáreň a.s., Ladce,  vyjadrenie dňa 8.10.2018 č. 6979 - súhlasí s pripojením 
ich administratívnej budovy na parcele KN-C 974/2 ku novobudovanej optickej sieti investora 
Slovák Telekom podľa dohodnutého spôsobu pripojenia. 

- Považská cementáreň a.s., Ladce, vyjadrenie dňa 10.10.2018 - Považská cementáreň, a. s. 
Ladce, správca železničnej vlečky vydáva súhlasné stanovisko vo veci vybudovania optickej 
siete v obci Ladce. Stanovisko sa vydáva pre účely vydania územného rozhodnutia 
predmetnej stavby. 
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

 

Po dobu územného konania o umiestnení stavby neboli vznesené žiadne námietky zo 
strany účastníkov konania. Taktiež neboli vznesené žiadne námietky zo strany dotknutých 
orgánov verejnej a štátnej správy. 
 

Odôvodnenie: 

Dňa 13.11.2018 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie 
horeuvedenej stavby „INS_FTTH_IL_ILAV_02_Ladce“. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a organizáciám.  

Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na 
zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia 
a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona 
od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 26.4.2019 môžu účastníci konania uplatniť 
svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Stanoviská oznámili: 

- Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. OÚ-
IL-OSŽP-2018/000798-02 SUC, stanovisko dňa 12.4.2018 č. OU-IL-OSŽP-2018/000630-002 
GRA, stanovisko dňa 12.4.2018 č. OU-IL-OSŽP-2018/000628-002 GRA, vyjadrenie dňa 
17.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-2018/000670-002, vyjadrenie dňa 17.4.2018 č. OÚ-IL-OSŽP-
2018/000671-002, Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko dňa 
10.4.2018 č. OÚ-IL-OKR-2018/000619-002, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií, stanovisko dňa 15.5.2018 č. OU-TN-OCDPK-2018/017236-002/BLA, 
Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 12.6.2018 č. OU-TN-PLO-
2018/019028-002, Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru Trenčín, stanovisko 
dňa 16.4.2018 č. ORHZ-TN1-387-001/2018, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu Žilina, záväzné stanovisko dňa 4.9.2018 č. 
24631/2018/ÚVHR/67308, Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, vyjadrenie dňa 9.5.2018 č. 
SSC/8153/2018/6470/12645, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, vyjadrenie dňa 
21.5.2018 č. TSK/2018/06372-2, Správa ciest TSK Trenčín, vyjadrenie dňa 16.5.2018 č. 
SC/2018/1320-2, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát 
Trenčín, stanovisko dňa 24.4.2018 č. ORPZ-TN-ODI-3-015/2018-ING, Krajský pamiatkový 
úrad Trenčín, záväzné stanovisko dňa 25.4.2018 č. KPUTN-2018/8167-2/32698, Slovenský 
pozemkový fond, RO Považská Bystrica, stanovisko dňa 9.5.2018 č. SPFS/2018/122553, 
SPFZ/2018/044419, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných 
služieb Trenčín, vyjadrenie dňa 6.4.2018 č. CPTN-OTS-2018/004616-002, Ministerstvo 
obrany SR, Agentúra správy majetku Banská Bystrica, vyjadrenie dňa 2.5.2018 č. ASMdpS-1-
904/2018, Obvodný banský úrad v Prievidzi, stanovisko dňa 19.4.2018 č. 440-966/2018, 
stanovisko dňa 4.4.2019 č. 405-810/2019, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ 
Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 22.5.2018 č. 553/240/2018, Železnice Slovenskej 
republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, vyjadrenie dňa 23.7.2018 č. 272/2018-SŽTS/107/2a.15, 
vyjadrenie dňa 5.6.2018 č. 249/SOZT/2018/-Ex, vyjadrenie dňa 13.6.2018 č. 
31420/a.13/2780/2018/OSM, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, 
Bratislava, vyjadrenie dňa 31.7.2018 č. 29696/2018/O230-2, Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR Bratislava, záväzné stanovisko dňa 15.8.2018 č. 23539/2018/SŽDD/63145, 
Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, vyjadrenie dňa 25.6.2018 č. 4600044495, SPP - 
Distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 27.4.2018 č. TD/NS/0323/2018/Ga, Považská 
vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica, vyjadrenie dňa 4.5.2018 č. 2597/21/2018-CA, 
Orange Slovensko a.s., Bratislava, vyjadrenie dňa 18.4.2018 č. BA-1239/2018, O2 Slovakia, 
s.r.o. Bratislava, vyjadrenie dňa 9.4.2018, Energotel a.s. prevádzka Žilina, vyjadrenie dňa 
17.4.2018 č. ET/MM/18/539, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Bratislava, vyjadrenie dňa 
21.6.2018, Slovanet, a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 16.4.2018 č. V-639-2018-SNET-BA-R,  
Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie dňa 22.8.2018 č. 6611824105, OTNS a.s. 
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Bratislava, vyjadrenie dňa 12.4.2018 č. 2206/2018, Považská cementáreň a.s., Ladce,  
vyjadrenie dňa 8.10.2018 č. 6979 a vyjadrenie dňa 10.10.2018.         

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 
a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do 
podmienok tohto rozhodnutia.  

Stavebný úrad skonštatoval, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-
plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné 
rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 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. Stavebný úrad preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania: 

- Slovak Telekom a.s., Známi i neznámi vlastníci dotknutých pozemkov, Známi i neznámi 
vlastníci susedných nehnuteľností, Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK,  

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 
 

Upozornenie: 

 Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote 
podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby. 

 Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené 
oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému 
sa rozhodnutie vzťahuje. 
 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podať odvolanie účastníci konania podľa § 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zmien a doplnkov, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom stavebného úradu Obce 
Ladce, Ul. Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 13.3.2011 
do pokladne Obce Ladce. 

 

 

 

 

                                                                                      Ing. Jaroslav Koyš 
                                                                                           starosta obce 
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Toto rozhodnutie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Ladce na dobu 15 dní. 

 

                              12.06.2019                                                                             27.06.2019 

Vyvesené dňa: ..............................                 Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

 

Doručí sa: 
 
účastníci (doručenky) 
1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62  Bratislava 
2. Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05  Trenčín 
3. Známi a neznámi vlastníci dotknutých pozemkov – doručované verejnou vyhláškou 
4. Známi a neznámi vlastníci susedných nehnuteľností – doručované verejnou vyhláškou 
 

projektant 
5. Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05  Trenčín 
  

dotknuté orgány 
6. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 
Hviezdoslavova súp. č. 48, 010 01  Žilina 
7. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa súp. č. 104, 010 01  Žilina 
8. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici súp. č. 7282/20A, 911 50  Trenčín 
9. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05  Trenčín 
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná súp. č. 7, 
911 42  Trenčín 
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského, a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01  
Trenčín 
12. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 
019 01  Ilava 
13. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. 
č. 3, 911 01  Trenčín 
14. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín 
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, P.O. Box 18, K dolnej stanici súp. č. 7282/20, 911 01  
Trenčín 
16. Centrálna podateľňa SPF, RO Považská Bystrica, Búdková súp. č. 36, 817 15  Bratislava 
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku súp. 
č. 3/834, 921 80  Piešťany 
18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, Nimnica 
súp. č. 1/97, 020 01  Nimnica 
19. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, P.O.BOX 100, 
Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 
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20. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Jilemnického súp. 
č. 1, 911 42  Trenčín 
21. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA súp. č. 7, 974 31  Banská Bystrica 
22. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova súp. č. 8, 813 61  
Bratislava 
23. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta súp. č. 14, 841 04   Bratislava 
24. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej súp. č. 10, 971 01  Prievidza 
25. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 
26. Považská cementáreň a.s., Janka Kráľa, 018 63  Ladce 
27. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina 
28. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava 
29. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Nová 133, 017 01  Považská Bystrica 
30. Orange Slovensko a.s., Metodova súp. č. 8, 821 08  Bratislava 
31. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01  Bratislava 
32. Sitel, s.r.o., Kopčianská súp. č. 18, 851 01  Bratislava 
33. Energotel, Jána Milca súp. č. 44, 010 01  Žilina 
34. Swan, a.s., Borská súp. č. 6, 841 04  Bratislava 
35. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenková súp. č. 36, 850 00  Bratislava 
36. Slovanet, a.s., Záhradnícka súp. č. 154, 821 08  Bratislava 2 
 

 

 


