
                                                                                                                    Strana 1 z 13 

 
Číslo spisu: 680/2020 (3520/2019); O: 367/2020   Žiar nad Hronom 08.01.2020   
Vybavuje: Ing. Gocník 
 
 
 
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
 
 

 
 Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, 
posúdilo žiadosť zo dňa 05.11.2019 stavebníka - spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená splnomocneným zástupcom - spoločnosť Lukromtel, s.r.o., ČSA 
198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 360572258, ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Saša Obergies, 
Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 41182804 (ďalej len „stavebník“) o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu „ZS a RR bod Kupča ZH_KUP“ na  pozemkoch parcelné čísla - líniová stavba v 
katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom a na základe výsledkov konania, podľa § 58 a § 
62, § 63 stavebného zákona  

 
rozhodlo takto: 

 

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, sa pre 

 
stavebníka: spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 

 
p o v o ľ u j e 

 
stavba: „ZS a RR bod Kupča ZH_KUP“ 
na pozemkoch parc. čísla:  CKN 3151, CKN 3153, CKN3155, CKN 2821, CKN 2861, CKN 2805, CKN 2804,    

CKN 2778,  
katastrálne územie Žiar nad Hronom. 
 
I. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  
1. Projektová dokumentácia rieši:  

Základňová stanica a rádioreléový bod Kupča (ZS a RR bod Kupča) 

PS01 Trafostanica 

IO01 VN prípojka 

IO02 NN sekundárna sieť 

IO03 VN nadzemné vedenie VN 

 
ZS a RR bod Kupča pozostáva z výkopových a betonážnych prác pre základ stožiara, z osadenia 
priehradového stožiara výšky 30 m s nosníkmi antén; osadenia základňovej stanice RBS6102 outdoor a 
rozvádzača RQT na nové oceľové nosné rámy; montáže dvoch antén GSM900, dvoch antén LTE800, 
dvoch RRU jednotiek a jednej antény RR spoja; inštalácie koaxiálnych, optických a napájacích káblov 
vrátane zapojenia konektorov a uzemňovacích zariadení; prepojenia antén s príslušným zariadením cez 
koaxiálne a optické káble a realizácie NN prípojky pre objekt.  
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PS 01 – Trafostanica stožiarová („TS“) – ozn. TS 312/ts/ziar.n.hronom_telekom_kupca, novostavba 
jednostĺpovej koncovej betónovej TS (250kVA) s rozvádzačom RST od do dn=125 A, TR 25 kVA.   
IO 01 VN prípojka TS – na nový podperný bod ozn. JB N2 sa osadí priebežný úsekový odpojovač, ukončí 
sa v novej TS. 
I0 02 NN podzemné vedenie (káblové) - smer NNK - vývod KÁBEL WL201 - z TS sa vyvedie zemný kábel 
AYKY- J 3x70+50 d=700m do novej transformačnej stanice, kde sa ukončí v skrini PRIS2.1. 
IO03 VN nadzemné vedenie VN – zdemontuje sa existujúci nosný podperný bod JB N1 v určenom bode 
napojenia nadzemného vedenia č. 312. Osadí sa nový podperný bod JB RO1 s konzolou, vybuduje sa 
odbočka izolovanými vodičmi NEXAS 3x1x120 mm2 celkovej dĺžke cca 70 m k novej trafostanici a jej 
priebežnému úsekovému odpojovaču 312/uv/ziar.n.hronom_slovak.telekom_kupca, kde sa ukončí v novej 
TS v prívodnom poli. 

2. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom  v stavebnom 
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (pre stavebníka), prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Radovan Holod, 
č.o. 4663*Z*A2 dátum 01/2018. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu zodpovedá v zmysle         
§ 46 stavebného zákona projektant. 
 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo mesto Žiar nad Hronom pod číslom spisu 1180/2018 dňa 
20.09.2018. Podmienky rozhodnutia ostávajú v platnosti. 
 

3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  
a) Krajský pamiatkový úrad, Banská Bystrica (KPUBB-2018/7809-2/26733/RUS zo dňa 06.04.2018) 

− Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum. 
b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom (ORHZ-ZH1-422-003/2018) 

− V kolaudačnom konaní predložiť stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Žiar nad Hronom pod číslom ORHZ-ZH1-422-003/2018 zo dňa 02.07.2018 spolu s 
projektovou dokumentáciou nimi overenou. 

c) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-ZH-OSZP-011070/2017 
zo dňa 14.09.2017) 

− Všetky stavby a zariadenia, manipulačné a spevnené plochy na ktorých bude dochádzať 
k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, musia po stavebnej a technickej stránke vyhovovať 
ustanoveniam zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov a 
vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní 
s nebezpečnými látkami, o náležitostiach plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku 
(havarijný plán). Zariadenia musia byť stabilné, nepriepustné, odolné voči mechanickým, tepelným, 
chemickým, biologickým, a poveternostným vplyvom a musia byť zabezpečené proti úniku 
znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. 

− Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona. 
d) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-ZH-OSZP-011161-2/2017 

zo dňa 11.10.2017) 

− V priebehu realizácie stavby ako aj počas jej prevádzky dodržiavať ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“). 

− Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby 
navrhovateľa. 

− Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

− Zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na 
inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v 
súlade so zákonom o odpadoch. 

− Prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným 
zákonom. 

− Pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej 
vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch . 
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− Navrhovateľ (stavebník) pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 
99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s 
odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia č. OU-ZH-OSZP-011161-
2/2017 zo dňa 11.10.2017. 

− Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať 
sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu 
životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. 

− Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 
živočíchy, alebo ich biotopy, povinní postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu 
alebo poškodeniu a ničeniu. 

− Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. 

− Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo 
narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú 
k jeho vytváraniu a udržiavaniu. 

− Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svoju činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek aiebo 
prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a 
obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. 

− Ak uvedená činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich 
degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán 
ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže. 

− Ak pri realizácii stavebných objektov bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa a 
mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o 
ochrane prírody a krajiny príslušné obec - mesto Žiar nad Hronom. Výrub drevín je potrebné 
minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom je potrebné realizovať mimo vegetačného 
obdobia (október - február, marec). 

e) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (OU-ZH-PLO-2018/003978 zo dňa 
23.03.2018) 

− Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko pod 
číslom OU-ZH-PLO-2018/003978 zo dňa 23.03.2018 až do doby realizácie stavby, najmä pred 
zaburinením pozemku s porastom samonáletu drevín. 

− Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a 
účelné využitie, jej uložením a rozprestretím po nezastavanej časti poľnohospodárskeho pozemku 
CKN 3151 v množstve 6,25 m3 v katastrálnom území Žiar nad Hronom za účelom zúrodnenia pôdy. 

− Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností 
podľa § 3 ods. 2 zákona o zmene druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu na základe 
predloženia porealizačného geometrického plánu a stanoviska pod číslom OU-ZH-PLO-
2018/003978 zo dňa 23.03.2018. 

− V plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „zákon“) a navrhovateľ 
stavby pred vydaním stavebného povolenia je povinný požiadať o vydanie stanoviska k 
pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona s priložením všetkých 
náležitostí uvedených v cit, ustanovení. 

f) Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (OU-ZH-PLO-2019/009424 zo dňa 
09.09.2019; OU-ZH-PLO-2019/009431 zo dňa 09.09.2019) 

− Na náklady investora narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu v prípade, že 
do doby jedného roka nedôjde k trvalému odňatiu poľnohospodárskej pôdy pre účely vybudovania 
miestnej komunikácie. 

− Pred začiatkom prvých zemných prác sa vykoná skrývka humusového horizontu. Nesmie byť 
vykonaná na zamrznutej pôde. Skrývka ornice sa vykoná z výmery 184,05m2 v 36,81m3 a táto sa 
uloží na dobu do jedného roka na okrajovú časť výkopu po jednej strane, pri čom podorničie bude 
uložené na druhej strane výkopu. Na ploche nebudú uskladňované materiály, ktoré by mohli 
spôsobovať kontamináciu pôdy, prípadne iné znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy. Pri 
výkopových prácach oddeliť humóznu vrstvu ornice od podorničia a to spôsobom uloženia vrstvy 
humóznej na jednu stranu a podorničia na inú stranu. Pri zahŕňaní postupne zasypávať zeminou 
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zo spodnejších vrstiev podorničia, smerom k povrchu humóznou vrstvou ornice s následným 
zatrávnením a uvedením do pôvodného stavu. 

− Investor je povinný dodržať termín zahájenia a ukončenia prác na poľnohospodárskej pôde v 
katastrálnom území Žiar nad Hronom vrátane uvedenia pozemkov do pôvodného stavu v zmysle 
návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu a v zmysle stanoviska OU-ZH-PLO-
2019/009424. 

g) Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava (18889/2017/ROP-002 zo dňa 25.09.2017) 

− Z dôvodu predpokladu výskytu nízkych letov vrtuľníkov leteckej záchrannej zdravotnej služby, 
Dopravný úrad odporúča umiestniť a udržiavať na danej stavbe stožiara označenie náterom 
denného leteckého prekážkového označenia (ďalej len „LPZ“) v súlade s Hlavou 6 predpisu L14 
LETISKÁ, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk, vydaného Úpravou č. 21/02006 Ministerstva 
dopravy a, pôst a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 24.10.2006 (ďalej len „L14 
LETISKÁ, ľ). Náter denného LPZ by mal pozostávať z označenia stožiara vrátane antén po celej 
jeho výške siedmimi kontrastnými pruhmi o výške cca 4,36m. Použitá by mala byť striedavo farba 
červená alebo oranžová a biela, pričom vrchný a spodný pruh musí byť červený alebo oranžový 
(tzn. štyri pruhy červené/oranžové a tri biele). Na náter červenej, resp. oranžovej farby, by mala 
byť použitá farba oranžová návestná č. 7550 alebo červená rumelková č. 8140 podľa STN 
673067:1995, iným odtieň červenej, resp. oranžovej farby by mal byť vopred odsúhlasený 
Dopravným úradom. 

− V prípade realizácie označenia náterom denného LPZ stožiara písomne oznámiť Dopravnému 
úradu ukončenie stavby do 7 dní a predložiť fotodokumentáciu stožiara (v prípade možnosti postačí 
fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na 
anna.marzova@nsat.sk). 

h) Ministerstvo obrany SR, Bratislava - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská 
Bystrica 

− Dodržiavať plánované technické a prevádzkové parametre ZS a RRB a nenarušiť prevádzky 
rádiokomunikačných zariadení vojenskej správy. 

− Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, 

− Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácii stavby (ďalej len “PD“) 
vypracovanej Ing. Holodom vo februári 2018. 

− V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť 
PD na opätovné posúdenie aj Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava (ďalej len „NDS, a.s.“). 

− Realizátorom činnosti bude spoločnosť Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

− Prácami na predmetnej stavbe, ako aj samotným užívaním stavby, nesmie byť priamo alebo 
nepriamo obmedzená premávky na rýchlostnej ceste. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je 
nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach resp. užívaní stavby pokračovať 
až po odstránení potrebných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie premávky na 
rýchlostnej ceste. 

− Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený 
a obmedzený dopravných priestor rýchlostnej cesty. 

− Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na rýchlostnú cestu. 

− V ochrannom pásme rýchlostnej cesty nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné 
zariadenia. 

− Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty navrhovateľ oznámi NDS, a.s., 
Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“) 2 Nová Baňa, riaditeľovi Ing. 
Dušanovi Minichovi na tel. č.:0911 032 986 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním 
povereného pracovníka SSÚR. 

− Navrhovateľ zabezpečí, aby rýchlostná cesta a premávka na nej nebola zaťažená nadmernou 
prašnosťou vznikajúcou z predmetnej stavby. 

− Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení výstavby nebude smerované tak, aby oslňovalo 
účastníkov cestnej premávky na rýchlostnej ceste. 

− Navrhovateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená 
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na rýchlostnej ceste, a aby nedošlo k poškodeniu telesa 
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rýchlostnej cesty a jeho súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s. je navrhovateľ 
povinný túto škody bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚR, 
prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody. 

− Po ukončení prác navrhovateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do 
pôvodného stavu. 

− Po ukončení prác navrhovateľ odovzdá NDS, a.s., - oddelenie majetkovej správy projekt 
skutočného vyhotovenia a geodetického zamerania v tlačenej a digitálnej forme DGN v počte 1 ks. 

− MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky 
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

− Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, 
ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

− Ministerstvo ukladá povinnosť navrhovateľovi, investorovi, realizátorovi stavby ako jej budúcim 
vlastníkom archivovať povolenie číslo 15107/2018/SCDPK/40867 zo dňa 30.05.2018 ako aj PD, 
na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú dobu jej užívania, pričom sú povinní sa na 
vyzvanie pracovníkov štátneho odborného dozoru, príp. cestného správneho orgánu povolením č. 
15107/2018/SCDPK/40867 zo dňa 30.05.2018 a PD bezodkladne preukázať. 

i) Energotel, a.s., Bratislava (ET/MM19/978 zo dňa 6.8.2019) 

− Stavba zasahuje (prípojka NN pre objekt) podzemné telekomunikačné vedenia v správe 
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina a Energotel, a.s., Bratislava. Existujúce telekomunikačné 
vedenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. Podmienky ochrany TKZ 
budú doplnené pri vytýčení, ktoré treba objednať vopred 7 dní na t. č. uvedenom vo vyjadrení číslo 
ET/MM19/978 zo dňa 6.8.2019. 

− V prípade, že počas výstavby je potrebné preložiť, znížiť alebo zvýšiť krytie vedenia je toto vykonať 
len so súhlasom správcu sietí, kde na túto prekládku je potrebná vyhotovená PD. 

− Dodržať platné predpisy pre priestorovú úpravu vedení podľa normy STN 73 6005 v plnom rozsahu. 

− Na telekomunikačných vedeniach sa zakazuje zriaďovanie skládok materiálu. 
j) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina 

− SSE-D súhlasí s pripojením nového odboreného miesta v lokalite Žiar nad Hronom KN-E 382/6 s 
MRK 1x(3x32)A, telekomunikačný vysielač. 

− V predmetnej lokalite sa nenachádzajú žiadne NN distribučné rozvody vo vlastníctve SSE-D 

− Pre pripojenie nového odberného mjesta je potrebná výstavba jednoúčelovej transformačnej 
stanice na náklady navrhovateľa. 

− Pripojenie jednoúčelovej transformačnej stanice na VN stranu vykonať z hlavnej VN linky č. 312 v 
úseku 312/usek/9. Náklady na VN prípojku znáša stavebník. 

− Rozpojiteľný prvok pre jednoúčelovú trafostanicu umiestniť na prvý podperný bod od odbočenia. 

− Miesto odovzdania kvality distribúcie EE - v mieste odbočenia z distribučnej sústavy sú podperné 
izolátory VN podperného bodu, z ktorého bude odbočenie VN prípojky pre jednoúčelovú 
trafostanicu. 

− Pred uzatvorením zmluvy o pripojení je potrebné preložiť projektovú dokumentáciu na VN prípojkua 
TS ktorej súčasťou bude aj statický výpočet na odbočný podperný bod. V prípade nutnosti výmeny 
podperného bodu z hľadiska statiky, výmenu zabezpečuje SSE-D. 

− V danej lokalite sa nachádza vzdušné VN vedenie č. 312, ktoré je potrebné rešpektovať v zmysle 
energetického zákona č. 251/2012 Z.z., § 43. Ochranné pásmo od VN vzdušného vedenia je 10 m 
od krajného vodiča, od ktorého je takisto potrebné dodržať ochranné pásmo stanovené citovaným 
zákonom. 

− Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektrickej energie a Technické 
podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE-D sú dostupné na www.sse-d.sk. 

k) Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (4300063112 zo dňa 20.03.2018) 

− SSD súhlasí s pripojením nového odberného miesta v lokalite Žiar nad Hronom KN-E 382/6 s MRK 
lx(3x32) A, telekomunikačný vysielač. 

− V predmetnej lokalite sa nenachádzajú žiadne NN distribučné rozvody vo vlastníctve SSD. 

− Pre pripojenie nového odberného miesta je potrebná výstavba jednoúčelovej transformačnej 
stanice na náklady žiadateľa. 

− Pripojenie jednoúčelovej trafostanice na VN stranu vykonať z hlavnej VN linky č. 312 (majetok 
SSD) v úseku 312/usek/9, (viď priložená situácia). Náklady na VN prípojku znáša žiadateľ. 

http://www.sse-d.sk/
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− Rozpojiteľný prvok pre jednoúčelovú trafostanicu umiestniť na prvý podperný bod od odbočenia z 
hlavnej linky smerom k plánovanej jednoúčelovej trafostanici. 

− Miesto odovzdania kvality distribúcie EE - VN prúdové svorky v mieste odbočenia z distribučnej 

− sústavy. 

− Prípravu (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť), realizáciu a kolaudáciu 
elektroenergetického zariadenia (výmena odbočného VN podperného bodu) potrebného pre 
pripojenie Vami požadovaného nového odberného miesta zabezpečí SSD v zmysle platnej 
legislatívy a prevádzkového poriadku na vlastné náklady po úhrade a pripísaní pripojovacieho 
poplatku na účet SSD. Termín pripojenia na energetické zariadenie bude možný do 24 mesiacov 
od vydania príslušného povolenia stavebným úradom. 

− Požiadavka je evidovaná pod číslom: 11690. 

− Skratové pomery potrebné pre pripojenie jednoúčelovej trafostanice je možné získať od pracovníka 
SSD Ing. Mgr. Peter Branický, tel: 0905757912, mail:peter.branicky@ssd.sk 

− V danej lokalite sa nachádza vzdušné VN vedenie č. 312 , ktoré je potrebné rešpektovať v zmysle 
Energetického zákona č.251/2012 Z.z.§43. Ochranné pásmo od VN vzdušného vedenia je 10 m 
od krajného vodiča na každú stranu. V uvedenej lokalite sa tiež nachádza vonkajšie vzdušné WN 
vedenie, od ktorého je takisto potrebné dodržať ochranné pásmo stanovené citovaným zákonom. 

− Zásady a podmienky montáže a prevádzkovania merania elektrickej energie a Technické 
podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD sú dostupné na www.ssd.sk. 

− SSD súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na základe predloženej 
projektovej dokumentácii s nasledujúcimi pripomienkami: 

− Predložená PD je v súlade s vyššie uvedeným bodom a podmienkami pripojenia. 

− S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery 
navrhovaného technického riešenia: 

• montáž j ednostípovej TS 22/0,4 kV, S = 25 kVA, 

• montáž 3x(lxNEXANS PAS AAA 120) 

• montáž podperného bodu pre UV 

• montáž úsekového vypínača OTE25 PI 

• počet 1 ks, dl. trasy 71 m, počet 1 ks, počet 1 ks. 

− Žiadame dodržať zásady merania prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), ktoré sa 
nachádzajú na: www.ssd.sk/odberatelia elektriny/firmy a organizácie/žiadosti, formuláre, cenníky 
a iné dokumenty/iné/zásady merania PDS. Projektová dokumentácia musí byť v súlade so 
zásadami merania PDS. 

− Navrhnuté polopriame meranie NN pre odsúhlasenú MRK 32 A (cca 21,06 kW) s použitím 
meracích transformátorov prúdu (MTP) s prevodom 50/5 (A/A), triedou presnosti 0,5s a menovitým 
výkonom 10 VA, s úradným ciachovaním je v súlade so zásadami merania PDS. 

− Nastavenie hl. ističa Ir = 32 A zodpovedá Vami požadovanej MRK 32 A. 

− V ďalšom kroku žiadame predložiť digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu k PS - 01 
Trafostanica a IO 01 VN prípojka TS. Predloženie realizačného projektu stavby, je potrebné pre 
potreby zakreslenia do informačného systému GIS SSD. PD v digitálnej podobe je potrebné zaslať 
na Externú realizáciu VN/NN. Kontakt: manažér externej realizácie, Ing. Peter Beňadik, tel. č. 
041/519 6103, email: peter.benadik@ssd.sk. V prípade odsúhlasenia digitálnej verzie, bude 
realizačná PD zakreslená v systéme GIS. 

− Po zakreslení realizačnej PD do GIS je nutné vypracovať miestne prevádzkové predpisy (MPP), 
ktoré musia byť odsúhlasené dispečingom SSD. Vzor MPP nájdete na: www.ssd.sk/odberatelia 
elektriny/firmy a organizácie/žiadosti, formuláre, cenníky a iné dokumenty/prevádzkový 
poriadok/Vzor miestnych prevádzkových a pracovných predpisov pre cudzie energetické 
zariadenia. 

− Za účelom schválenia a získania potrebných podkladov k MPP je potrebné sa obrátiť na Externú 
realizáciu VN/NN. Kontakt: manažér externej realizácie, Ing. Peter Beňadik, tel. č. 041/519 6103, 
email: peter.benadik@ssd.sk  

− Pred realizáciou stavby je nutné na odovzdanie staveniska prizvať zástupcov SSD: technik 
prevádzky VN/NN MT, Ing. Ing. Roman Slašťan, tel. č. 041/519 6506, email: 
roman.slastan@ssd.sk a manažér externej realizácie, Ing. Peter Beňadik tel. č. 041/519 6103, 
email: peter.benadik@ssd.sk 

mailto:peter.benadik@ssd.sk
mailto:peter.benadik@ssd.sk
mailto:roman.slastan@ssd.sk
mailto:peter.benadik@ssd.sk
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− Pre zaistenie pracoviska a zabezpečenie vypnutia VN linky z ktorej Vám bol určený bod napojenia 
je potrebné kontaktovať Stredisko prevádzky EZ MT, kontakt: technik prevádzky VN/NN MT, Ing. 
Roman Slašťan, tel. č. 041/519 6506, email: roman.slastan@ssd.sk 

− Po zrealizovaní stavby je nutné uskutočniť preberacie konanie zo strany investora s prizvaním 
zástupcov SSD, kde investor predloží požadované doklady (dokumenty v analógovej podobe): 

• opečiatkovaná PD skutočného vyhotovenia (musí byť opečiatkovaná situácia, jednopólová schéma 
VN a NN, technická správa), 

• stavebné povolenie - kópia, 

• správa o prvej odbornej prehliadke a skúške EZ (VN prípojka, TS) – originály atesty, osvedčenia, 
certifikáty od použitých materiálov - kópie, 

• osvedčenie o prvej úradnej skúške ku všetkým zariadeniam na ktoré sa vzťahuje - kópia, 

• zápis o prevzatí a odovzdaní stavby (vyhotovuje investor zariadenia alebo ním určený dodávateľ), 

• porealizačné geodetické zameranie VNP a TS - originál. 

• PD skutočného vyhotovenia v digitálnej podobe musí byť odovzdaná na CD v deň preberacieho 
konania a musí obsahovať minimálne nasledovné dokumenty: 

o sprievodnú správu, 
o technickú správu, 
o celkovú situáciu stavby, 
o koordinačnú situáciu stavby, 
o jednopólovú schému VN - rozvádzača TS alebo VN rozvodov 
o jednopólovú schému NN - rozvádzača TS, 
o osvedčenie o prvej úradnej skúške ku všetkým zariadeniam na ktoré sa vzťahuje, 
o správa o prvej odbornej prehliadke a skúške EZ (VN prípojka, TS), 
o atesty, osvedčenia, certifikáty od použitých materiálov, 
o stavebné povolenie. 
o Spracovanie obsahu PD skutočného vyhotovenia do digitálneho tvaru pre cudzie stavby musí mať 

jednoznačné názvoslovie dokumentov, ktoré musí byť vyhotovené^ v štandardoch projektovej 
dokumentácie SSD v zmysle prílohy č. 1. bod č. A.2.3. Štandard PD nájdete na: 
www.ssd.sk/dodávatelia tovarov, prác a služieb/Standard projektovej dokumentácie a stavebného 
povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. 

o Porealizačné geodetické zameranie (ďalej len GZ) VNP a TS musí byť napálené na samostatnom 
CD a vložené v papierovom pare zamerania. CD s porealizačným GZ musí byť odovzdané v deň 
preberacieho konania. Digitálne porealizačné GZ musí byť vyhotovené v štandarde SSD a musí 
obsahovať minimálne nasledovné dokumenty: 

o geodetické_zameranie.dgn - súbor by mal obsahovať iba zameranú trasu VNP a TS s vyznačenými 
zameranými bodmi + rohovú tabuľku s identifikačnými údajmi stavby, 

o katastrálna_mapa,dgn - súbor by mal obsahovať len mapový podklad a rohovú tabuľku s 
identifikačnými údajmi stavby, 

o technická správa.pdf - scén technickej správy od geodeta, 
o zámerané_body.txt - zoznam bodov s popisom + identifikačné údaje stavby a spracovateľa GZ. 

− Za správnosť realizovateľnosť a úplnosť PD, zodpovedá v plnej miere zodpovedný projektant. 
Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie 
v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., dodávateľ 
elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie. 

− Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba je vecne a časovo závislá na zrealizovaní investičnej 
akcie SSD zaevidovanej pod číslom 11690. Preto realizácia Vašej stavby bude môcť prebiehať 
súčasne so stavbou SSD alebo po jej ukončení. 

− Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s 
Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením. 

− Zmluvu o pripojení, Vám zasielame v prílohe tohto vyjadrenia v dvoch vyhotoveniach, ktoré je 
potrebné potvrdiť z Vašej strany (pečiatka a podpisy) a oba rovnopisy následne zaslať späť 
(navrhujeme ako doporučenú zásielku) do SSD na adresu: Stredoslovenská distribučná, a.s., Ing. 
Martin Rusin Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Následne dôjde k potvrdeniu uvedených zmlúv 
zo strany SSD pričom jeden rovnopis Vám bude zaslaný späť. 

mailto:roman.slastan@ssd.sk
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− Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, 
Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní VN prípojky spolu s trafostanicou a splnení 
podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického 
zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD 
„Cestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do 
distribučnej sústavy SSD“ í ďalej ..Čestné prehlásenie“!, ktoré ie zverejnené na stránkach 
www.ssd.sk . a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o ieho prijatí. 
Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripoiovacei zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného miesta 
termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje 
whudnvanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie VN prípojky a jednoúčelovej trafostanice k 
distribučnej sústave. 

− Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia 
technických podmienok pripojenia) apo vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo 
strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o 
dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, 
ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej 
sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok 
pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny. 

l) SPP - distribúcia, a.s., Bratislava 

− Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, navrhovateľ 
(stavebník) požiada SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky zaslanej na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom 
sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

− V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

− Oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa 
SPP- D (p. Pavol Gabaj, tel. č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných 
prác. 

− 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. 

− Umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení. 

− Výkopové práce realizovať vo vzdialenosti menšej ako 1,50 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 bude 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 hfbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 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. 

− 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 sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 

http://www.spp-distribucia.sk/
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− 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 
38 64 05, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 021*. 

− Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 

− 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 a pod. 

− Navrhovateľ je povinný pri realizácii podzemného líniového objektu v ochrannom pásme 
plynovodov a prípojok s prevádzkovým tlakom nad 0,4 MPa -DN 300/2,5 MPa aDN150/2,5 MPa 
dodržať minimálne vzdialenosti pre súbeh a križovanie podľa tab. 7 - TPP 906 01 v nadväznosti na 
STN 38 6410 (bod 4.2) 

− Navrhovateľ je povinný vykonávať práce v ochrannom pásme VTL plynovodu, alebo plynárenského 
zariadenia iba na základe prechádzajúceho písomného povolenia vydaného prevádzkovateľom 
prepravnej siete (PDS) podľa TPP 701 03. Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme 
VTL plynovodu treba nevyhnutne prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí 
podmienky, vydá písomné povolenie podľa bodu 4.6.2 TPP 701 03. Súčasne PDS bude pre tieto 
povolené činnosti zabezpečovať technický dohľad, vyplývajúci z ustanovení tohto pravidla, alebo 
vydá písomný súhlas na vykonávanie prác podľa bodu 4.6.1. TPP 701 03. Práce v ochrannom 
pásme VTL plynovodu vykonávané na základe povolenia PDS, musia riadiť určení zodpovední 
zamestnanci, a na všetky práce vykonávané bližšie ako 10 m obojstranne od osi plynovodu 
zhotoviteľ prác vypracuje technologický, resp. pracovný postup a preloží ho PDS na schválenie. 
Pri činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sa musí postupovať podľa určených 
podmienok v povolení na vykonanie prác. 

− Na všetky práce vykonávané bližšie ako 10 m od osi plynovodu si treba vyžiadať povolenie na 
prácu od PDS, ktorý na tieto práce vypracuje technologický, resp. pracovný postup. V prípade, že 
tento technologický postup, resp. pracovný postup vypracuje zhotoviteľ. 

m) SPP - distribúcia, a.s., Bratislava (TD/NS/0176/2019/Ba zo dňa 13.9.2019) 

− Súčasťou priestorového usporiadania pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení - NN prípojka s 
existujúcimi plynárenskými zariadeniami - VTL plynovod DN 300/PN 25 je ich uloženie v rozsahu 
TPP 906 01 / TPP 702 10 vrátane uloženia navrhovaného vedenia do ochranných zariadení za 
účasti zástupcu prevádzkovateľa siete. V mieste križovania PZ požaduje umiestniť orientačný stĺpik 
s označením „Pozor nebágrovať" 

− Stavebník pri výkone prác v ochrannom pásme VTL plynovodu alebo plynárenského zariadenia je 
povinný riadiť sa na základe predchádzajúceho písomného povolenia vydaného PDS - SPP-D 
podľa bodu 4.6.2. - TPP 701 03, ustanoveniami TPP 701 03 a za podmienok určených PDS v 
povolení 

− Rozsah a dĺžku vykonávania práce v ochrannom pásme VTL plynovodu treba nevyhnutne 
prerokovať min. 15 dní pred začatím prác s PDS, ktorý určí podmienky, vydá písomné povolenie. 

− Na všetky práce vykonávané v menšej vzdialenosti ako 3 m od osi plynovodu resp. menšej ako 10 
m je možné vykonávať len na základe povolenie na prácu od PDS, ktorý v povolení určí podmienky, 
Na tieto práce sa musí vypracovať technologický, resp. pracovný postup s harmonogramom prác 
podľa ktorých sa budú práce vykonávať, Pohyb všetkých vozidiel sa musí vykonávať zásadne 
mimo osi podzemných zariadení PDS. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné 
zariadenia je nevyhnutné vykonať nad týmito zariadeniami spevnený cestný prechod odsúhlasený 
PDS, 

− SPP-D sa ku kolaudácii navrhovanej stavby vyjadri samostatným vyjadrením na základe dodržania 
stanovených podmienok. 

n) Slovak Telekom, a.s., Bratislava (6611726984 zo dňa 26.09.2017) 

− Existujúce zariadenia chránené ochranným pásmom (§ 68 zák. č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zák. č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

− Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma 
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týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Jana Medveďová, 
¡ana.medvedova@telekom.sk. +421456790949. 

− V zmysle § 66 ods. 7 zák. 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. 

− V zmysle § 66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné 
zrealizovať prekládku SEK. 

− V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 
dvorov počas výstavby existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
pozemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

− Ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve 
Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

− Nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák. č. 351/2011 
Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

− V prípade, že navrhovateľ 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 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, 
že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, upozorňujeme stavebníka na 
povinnosť vyžiadať si odborné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

− Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na povrchu 
terénu Slovak Telekom, a.s., na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu 
na stránke:https://www.telekom.sk/vyjadrenia. 

− Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany SEK“ spoločnosti Slovak Telekom, a.s., uvedené vo 
vyjadrení č. 6611726984. 

o) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Bratislava (č. 15107/2018/SCDPK/40867 zo dňa 
30.05.2018) 

− Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD)‘‘ stavby 
vypracovanej Ing. Holodom vo februári 2018. 

− V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo a predložiť 
PD na opätovné posúdenie aj Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava (ďalej len „NDS, a. s.“). 

− Realizátorom činnosti bude spoločnosť Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

− Prácami na predmetnej stavbe, ako aj samotným užívaním stavby, nesmie byť priamo alebo 
nepriamo obmedzená premávka na rýchlostnej ceste. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je 
nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a v prácach resp. užívaní stavby pokračovať 
až po obstaraní potrebných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie premávky na 
rýchlostnej ceste. 

− Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych okolností ohrozený 
a obmedzený dopravný priestor rýchlostnej cesty. 

− Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na rýchlostnú cestu. 

− V ochrannom pásme rýchlostnej cesty nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné 
zariadenia. 

− Začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty žiadateľ oznámi NDS, a. s., 
Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len „SSÚR“) 2 Nová Baňa, riaditeľovi Ing. 
Dušanovi Minichovi na tel. č.: 0911 032 986 a bude sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním 
povereného pracovníka SSÚR. 
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− Žiadateľ zabezpečí, aby rýchlostná cesta a premávka na nej nebola zaťažená nadmernou 
prašnosťou vznikajúcou z predmetnej stavby. 

− Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukončení výstavby nebude smerované tak, aby oslňovalo 
účastníkov cestnej premávky na rýchlostnej ceste. 

− Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a 
bezpečnosť cestnej premávky na rýchlostnej ceste, a aby nedošlo k poškodeniu telesa rýchlostnej 
cesty a jeho súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a. s., je žiadateľ povinný túto škodu 
bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚR, prípadne prekonzultuje 
spôsob a postup pri odstránení škody. 

− Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do 
pôvodného stavu. 

− Po ukončení prác žiadateľ odovzdá NDS, a. s. - oddeleniu majetkovej správy projekt skutočného 
vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN v počte 1 ks. 

− MV SR P PZ OBP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky 
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

− Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, 
ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný záujem. 

− Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby ako jej budúcim 
vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie vydané po celú 
dobu jej užívania, pričom sú povinní sa na vyzvanie pracovníkov štátneho odborného dozoru, príp. 
cestného správneho orgánu týmto povolením a PD bezodkladne preukázať. 

4. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí ich vlastníkmi resp. správcami a dodržať ich podmienky dané pri vytýčení. 

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to 
oprávnenou v zmysle § 75 stavebného zákona. 

6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

7. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržiavané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR 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 a príslušné technické normy. 

8. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby 
podľa § 43d stavebného zákona. 

9. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

10. Pri vyvážaní stavebného odpadu, pred výjazdom motorových vozidiel zo staveniska, zabezpečiť čistenie 
motorových vozidiel. 

11. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov, udržiavať počas stavebných prác čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách, 
stavebné práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.   

12. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 
Kremnica, IČO: 36 057 258 . Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby.  

13. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2020. 
14. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu začatie 

stavby. 
15. V zmysle § 46 písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný viesť od prvého dňa prípravných prác až 

do skončenia stavebných prác stavebný denník. 
16. Po uplynutí 15 dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia všetkým účastníkom konania si stavebník 

zabezpečí vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
17. Stavebník zabezpečí plynulý prechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta). 
18. Po ukončení stavebných prác v súlade s ust. § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu 

návrh na kolaudáciu stavby. 
19. Ku kolaudačnému konaniu predložiť v súlade s ust. § 66 ods.3 písmena c) stavebného zákona  vyhlásenia 

o parametroch stavebných výrobkov, prípadne technické osvedčenia podľa zákona 90/1998 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov na všetky použité  stavebné výrobky. 
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20. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č. 
71/1976 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“). 

21. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov, keď  
nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. 

22. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.  
 
II.  Námietky účastníkov konania:   neboli podané.   
 

Odôvodnenie: 
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 zastúpená 
splnomocneným zástupcom spoločnosťou Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 360572258, 
ktorú na základe splnomocnenia zastupuje Saša Obergies, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 
41182804 (ďalej len „stavebník“)  podala dňa 05.11.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  
„ZS a RR bod Kupča ZH_KUP“ na  pozemkoch parcelné čísla - líniová stavba v katastrálnom území Žiar nad 
Hronom, obec Žiar nad Hronom. 

 Podľa výpisu z katastra nehnuteľností list vlastníctva č. 4192 je vlastníkom pozemku parc. č. CKN 3151 
spoločnosť AZEX, s r.o., Janova Lehota 274, 966 24 Janova Lehota. Stavebník má s vlastníkom pozemku 
uzavretú nájomnú zmluvu ev. č. 0220170159 zo dňa 10.07.2017 v znení dodatku č. 2. 

Stavebný úrad pod číslom spisu 3520/2019; O: 28236/2019 zo dňa 14.11.2019 oznámil začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom jednotlivo a účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 
ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Žiar nad Hronom od 18.11.2019 do 
04.12.2019.  

    V oznámení, v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že 
svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo doručenia oznámenia, inak sa 
k nim prihliadne. V súlade s ustanovením  § 61 ods. 6 stavebného zákona upozornil dotknuté orgány, že  svoje 
stanoviská mohli uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknuté 
orgány v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány 
poučil, kde bolo možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.  

   Predložená žiadosť bola  preskúmaná podľa  ust. § 62 a § 63  stavebného zákona a v konaní bolo 
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené 
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa požiadavky 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

 K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 
Banská Bystrica; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava; SSD, a.s., Žilina; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor 
starostlivosti o životné prostredie - ŠSOO, ŠSOH, ŠVS, ŠSOPaK; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový 
a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Okresný úrad Žiar nad 
Hronom, odbor krízového riadenia; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; upc broadband Slovakia, s.r.o., 
Bratislava; Energotel, a.s., Bratislava; SITEL, s.r.o., Košice; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; MDaV SR 
Bratislava, Útvar vedúceho hygienika rezortu; MDaV SR Bratislava, Sekcia cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií; Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava; MO SR Bratislava, Agentúra správy majetku, 
Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica; Mesto Žiar nad Hronom, orgán územného plánovania.. Ich 
stanoviská boli kladné, podmienky uvedené v stanoviskách sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100 €. 
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
  

Poučenie: 
 

Podľa § 53 a  nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní 
odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad - mesto Žiar nad Hronom,                         
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 
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Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon 
č. 162/2015 Z. z.). 

 
 
 

 
 
 Mgr. Peter Antal 

               primátor 
 

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. 
Na základe toho je potrebné toto rozhodnutie: 

− vyvesiť po dobu 15 dní na úradnej tabuli, jeho vyvesenie zverejniť na webovom sídle (internet). 
 
 
Vyvesené dňa: ................................ 
 
Zvesené dňa:   ................................    ................................................... 
 
                                                       pečiatka a podpis 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou 
Na vedomie: 
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 
3. Lukromtel, s.r.o., ČSA 198/31, 967 01 Kremnica, IČO: 36 057 258 
4. Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica  
5. Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 374 844 
6. Projektant: Ing. Radovan Holod, Ing. Igor Tršo – TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom 
7. Projektant: Ing. Marián Erby, ERBY statika stavieb, s.r.o., Matušková 8, 040 11 Košice, IČO: 36 595 551 
8. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125 

- odbor ŽPaI, Ing. Blažena Kollárová 
- odbor OEaF, Mgr. Nikoleta Miadoková 

9. MO SR Bratislava, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 8 
- Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 4, 974 31 Banská Bystrica 

10. Slovenský pozemkový fond,  Búdkova 36, Bratislava 817 15 
11. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

- odbor starostlivosti o životné prostredie 
- pozemkový a lesný odbor 
- odbor krízového riadenia 

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad 
Hronom 

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom 
14. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica 
15. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26  
16. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
17. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
18. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
19. MDaV SR, ÚVHR, odd. oblastného hygienika Zvolen, M.R. Štefánika 292/2, 960 02 Zvolen 
20. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 

6, 810 05 Bratislava 15 
21. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Banská Štiavnica, Križovatka 4, 

969 01 Banská Štiavnica 
22. SITEL, s.r.o. pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/C, 85101 Bratislava 
23. upc broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 
24. Energotel, a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava, prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina 


