OBEC MESTEČKO
OBECNÝ ÚRAD 020 52 MESTEČKO 118
__________________________________________________________________________________________

Č.j.: SÚ-729/2018-03-ME

Mestečko, 3. septembra 2018

STAVEBNÉ POVOLENIE
VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Žiadateľ:
sídlo :

Obec Dohňany, zastúpená starostom obce

020 51 Dohňany 68, IČO: 00 317 136

požiadal dňa: 1.8.2018

tunajší stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia

na stavbu : „Vonkajšie

osvetlenie Dohňany - Mostište“

na pozemkoch v kat. území Dohňany : parc č. KNE 819/5; 819/1; 844/4; 844/2; 845/500;
846/7; 847/2; 1055/508; 850/4; 1055/511; 803/16; v kat. území Mostište : parc č. KNE
1339/117; 510/1; 510/2; 1339/16; 1339/115; 506; 507; 505/1; KNC 283/4; 284/1; ako líniová
stavba.
Obec Mestečko, ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3) v spojení s §
117 ods.1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon
štátnej správy podľa § 5 písm. a) zák.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 noviel podľa § 39a)
ods.4) stavebného zákona preskúmal žiadosť stavebníkov v spojenom územnom a stavebnom
konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po posúdení
predloženej žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba : „Vonkajšie

osvetlenie Dohňany - Mostište“

na pozemkoch v kat. území Dohňany : parc č. KNE 819/5; 819/1; 844/4; 844/2; 845/500;
846/7; 847/2; 1055/508; 850/4; 1055/511; 803/16; v kat. území Mostište : parc č. KNE
1339/117; 510/1; 510/2; 1339/16; 1339/115; 506; 507; 505/1; KNC 283/4; 284/1; ako líniová
stavba,
sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a vyhl.č. 532/2002 Z.z.
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Pre uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky :
1. Stavba „Verejné osvetlenie Dohňany - Mostište“ je umiestnená na pozemkoch v kat.
území Dohňany : parc č. KNE 819/5; 819/1; 844/4; 844/2; 845/500; 846/7; 847/2;
1055/508; 850/4; 1055/511; 803/16; v kat. území Mostište : parc č. KNE 1339/117;
510/1; 510/2; 1339/16; 1339/115; 506; 507; 505/1; KNC 283/4; 284/1; ako líniová stavba
vo verejnom záujme, podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného
Obcou Mestečko č.j. SÚ-584/2018-03-ME zo dä 31.5.2018, právoplatné dňa 3.7.2018.
2. Povoľuje sa stavba „Verejné osvetlenie Dohňany - Mostište“ vo verejnom záujme,
v členení:
Kábel pre VO – samonosný závesný skrúcaný kábel AES 4x16; jedna vetva VO káblom
AES 4x16 od bodu 1, JB9/6 oproti IBV pri štátnej ceste III/1940 po existujúci podperný
bod č. 17, DB10,5/6 pri moste cez Hoštínsky potok oproti domu č. 690 Dohňany. Druhá
vetva VO bude v trase od nového osvetľovacieho stožiara OS1 pri štátnej ceste III/1940 pri
moste cez Hoštínsky potok oproti domu č. 690 Dohňany, po existujúci podperný bod 4A,
JB10,5/6 pri dome č. 1 Mostište.
Napojenie svietidiel – káblom CYKY-J 3x1,5 s poistkovým spodkom na samonosný kábel
AES 4x16 na existujúcich podperných bodoch a na nových oceľových stožiaroch.
Stožiare VO – oceľové žiarovo zinkované bezpäticové stožiare typu JBS9, osadené do
betónového základu. 16 ks stožiarov s výškou nad zemou 8,80 m; priemer drieku na
vrchole D3=89 mm.
Výložníky VO - oceľové žiarovo zinkované výložníky SV1000, D1=60 mm na oceľový
FeZn bezpäticové stožiare typu JBS9 v počte 16 ks. Oceľové žiarovo zinkované výložníky
VBS1, D1=60 mm s dĺžkou vyloženia 1000 mm s montážou na jeden predpätý betónový
stožiar JB v počte 5 ks. Oceľové žiarovo zinkované výložníky VBS2, D1=60 mm
s dĺžkou vyloženia 1000 mm s montážou na dva za sebou stojace predpäté betónové
stožiare DB v počte 1 ks.
Základy pre oceľové FeZn stožiare VO - betónové základy v zemi z prostého betónu B20.
Svietidlá – uličné svietidlo LED 50W typ Gamatreet 50, IP66 (67); svetelný zdroj LED 50
W.
Rozvádzač RVO – dve existujúce oceľovoplechové rozvodnice.
Ochrana pred bleskom – podľa STN EN 62305-3, STN 33 00-5-54, oceľové osvetľovacie
stožiare VO sa samostatne uzemnia drôtom FeZn D10 mm alebo pásom FeZn 30x4 mm.
Istenie proti skratu – káblom AES 4x16 poistka PH000, 40A gG. Poistka 6A v poistkovom
spodku s prepichovanou svorkou, sada SV29.2 + SLIW52, poistkový spodok pripojený na
kábel AES 4x16 na betónovom podpernom bode a na oceľovom osvetľovacom stožiari.
Intenzita osvetlenia – Epk=15lx (priemerná osvetlenosť 15 lx).
4. Stavba bude uskutočnená presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným
úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval :
Ing. Augustín Fischer *0847*A*5-3* - vonkajšie osvetlenie Dohňany - Mostište; ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny voči projektovej
dokumentácii nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
5. Stavebník zabezpečí podľa § 75 ods. 1) stavebného zákona vytýčenie priestorovej polohy
stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade podľa právoplatného
rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Obcou Mestečko č.j. SÚ-584/2018-03-ME zo
dä 31.5.2018, právoplatné dňa 3.7.2018.
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6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržiavané všeobecnotechnické požiadavky na
výstavbu a príslušné technické normy, ďalej predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a
technických zariadení, ochrany zdravia osôb na stavenisku, hygienické a požiarne
predpisy, ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia
celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov a účastníkov konania, najmä :
Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia č. OU-PU-OKR-2018/001194-2 EC1 A10
z 15.8.2018 :
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Verejné osvetlenie Dohňany - Mostište“
z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
a stanoviská uplatnené v územnom konaní platné aj pre stavebné konanie :
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PBOCDPK-2018/001849-003 z 05.02.2018 :
Tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. tr. na území
okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o stanovisko k hore uvedenej
dokumentácii a z dopravného hľadiska má k nej nasledujúce pripomienky.
- Nové stožiare verejného osvetlenia pri ceste III/1940 žiadame umiestniť mimo
cestného telesa cesty III/1940
- Projektovú dokumentáciu žiadame prerokovať s majetkovým správcom cesty SC TSK,
Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa
stavebného zákona v znení neskorších prepisov ale nenahrádza povolenie pre konanie
(zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia,...) podľa cestného zákona v znení
neskorších predpisov.
Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín č. TSK/2018/03743-2 z 05.02.2018 :
Súhlasí za rešpektovania nasledovných podmienok:
- Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne
predčasného užívania predmetnej stavby geometrický plán porealizačného zamerania
stavby pre návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom
a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom parcely dotknutých pozemkov.
- Práce budú prevádzané bez zásahu do asfaltového krytu vozovky.
- Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK č. SC/2018/246-2 zo dňa 30.1.2018
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri
ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie
Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Premávka na cestných komunikáciách nesmie byť v dôsledku realizácie stavby
obmedzovaná nad rámec schváleného, určeného a realizovaného dopravného značenia.
- 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných
prác na odbor dopravy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Správu ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajsterstvo SC TSK Púchov (Ing. Jozef
Mamis, tel. kontakt: 0903 308992, e-mail: jozef.mamis@sctsk.sk).
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie
Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie priľahlého
k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie – Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na
skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká
nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie
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projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. Uvedené vyjadrenie
nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného
a cestného zákona.
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín č. SC/2018/246-2 z 30.01.2018 :
Súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Nové stožiare VO budú umiestnené 2 m od krajnice cesty III/1940, minimálne však 1
m za vonkajšou hranou cestnej priekopy tak, aby netvorili pevnú prekážku,
- Počas prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky
- Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III.
triedy
- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti
a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky
- V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne
odstrániť na vlastné náklady
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do
pôvodného stavu
- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef
Mamis, tel. č. 0903 808 992) a rešpektovať jeho usmernenia
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčinasky
samosprávny kraj je podľa Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb.
v platnom znení § 3d, ods. 2, vlastníkom cesty III/1940.
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pov. Bystrici č. ORPZ-PB-ODI-40-011/2018 z
30.01.2018 :
Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- Predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,
- Dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
- s cieľom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
v dotknutých úsekoch pozemných komunikácií, požadujeme so stavbou súvisiace
práce vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v sobotu, v dňoch pracovného
pokoja, v predĺžených zmenách a mimo obdobie zimnej údržby ciest,
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu (najmenej 3 dni vopred)
informovanosť ODI o začiatku realizácie stavebných prác,
- v súvislosti s realizáciou stavby predložiť na posúdenie ODI projekt prenosného
dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác.
ODI si vyhradzujem právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky
zmeniť ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý
verejný záujem a zároveň si vyhradzuje právo pripomienok k prípadným nasledujúcim
stupňom projektovej dokumentácie. Toto stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad
a cestný správny orgán, ktorí vo veci rozhodujú.
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-PU-OSZP2018/000247-2/ZB4 z 26.01.2018 :
Súhlasí v zmysle §28 vodného zákona za podmienok:
Použitý zásypový materiál nesmie byť kontaminovaný znečisťujúcimi látkami. Stroje
a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave. Pri
výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca
vodného toku užívať pobrežné pozemky, a u drobného vodného toku je pobrežný pozemok
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5 m. Predpokladáme, že osadenie dvoch podperných bodov v II. úseku je na pobrežnom
pozemku vodného toku Hoštínsky potok. V prípade, že ich umiestnenie bude na
pobrežnom pozemku, ich umiestnenie musí byť odsúhlasené so správcom vodného toku.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza povolenie ani súhlas
orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa tohto zákona a je záväzným stanoviskom
v zmysle § 140b stavebného zákona.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pov. Bystrici č. ORHZ-PB1-72001/2018 z 13.02.2018 :
Súhlasí s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 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 spolu s nami overenou projektovou
dokumentáciou stavby ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín č. KPUTN-2018/2365-2/6625 z 24.01.2018 :
Súhlasí a určuje tieto podmienky:
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
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 vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od
zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. 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 stavebné konanie stavby.
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Pov. Bystrica č, 483/23/2018-CA z 19.02.2018 :
K žiadosti uvádza:
1. v mieste realizácie – situácia č. 1) sa nachádzajú IS v správe PVS, a.s. – verejný
vodovod D110 a verejná kanalizácia DN300.
2. v mieste realizácie – situácia č. 2) sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS, a.s.
3. pred začiatkom stavebných prác (výkopy pre umiestnenie nových podperných bodov)
je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých vodovodných a kanalizačných
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4.

5.

6.
7.

potrubí v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej
objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica,
tel. 0905/850734.
na základe vytýčenia žiadame dodržať pri realizácii STN 73 60 05 o priestorovom
usporiadaní IS a ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia v súlade so
z.č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 ods. 2. a 5. pri iných stavbách pevne
spojených so zemou (betónové stĺpy, skrine VRIS, PRIS, uzemnenie a pod. ) v sírke
najmenej 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného
alebo kanalizačného potrubia.
Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol
o vytýčení IS v správe PVS, a.s., Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a vlastný Protokol
o dodržaní ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú
podpísané majstrom prevádzky vodovodov PVS, a.s. a majstrom prevádzky kanalizácií
PVS, a.s. v Púchove, tel. 0915/595 797 a 0905/795 591.
Začiatok výkopových prác a ich ukončenie žiadame ohlásiť na jednotlivých
prevádzkach PVS, a.s.
Uvedené podmienky žiadame zapísať do príslušných stavebných povolení.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Piešťany č. CS SVP OZ PN 1025/2018/2
CZ 2811/210/2018 z 12.2.2018 :
Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- Pri umiestňovaní nových podperných bodov rešpektovať ochranné pásmo vodného
toku Hoštínsky v šíre min. 4 m od brehových čiar toku. V prípade stiesnených
pomerov je zníženie ochranného pásma nutné osobitne prejednať, stavbou
nezasahovať do pozemkov vodnej plochy vo vlastníctve SVP, š.p.
- K začiatku prác na osadení nových podperných bodov v súbehu s tokom prizvať
úsekového technika (Ing. Pecho, tel. 0903 925 608), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Narušený terén uviesť do pôvodného stavu
- Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie
Upozorňujeme, že SVP, š.p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611812014 z 27.4.2018 : dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len
SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. :
1) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu.
2) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 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: Marcel Garai,
marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 0902719451
4) 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.
Rozhodnutie č.j. SÚ-729/2018-03-ME
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5) Zároveň upozorňujeme 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.
6) Upozorňujeme žiadateľa, že 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 na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9) V prípade, že žiadateľ bude do 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 Slovak 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.
10) Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke : http://www.telekom.sk/vyjadrenia
11) 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.
12) 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 Slovak Telekom, a.s.
13) 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.
14) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľ povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácií so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
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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 777 474. UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac
zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu,
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami,
ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej
polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo
12129
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
Upozornenie: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvadsaťštyri mesiacov od začatia stavby, termín
začatia stavby je stavebník povinný písomne oznámiť na stavebný úrad.
Stavbu bude uskutočňovať dodávateľsky, stavebník je povinný po uskutočnení výberového
konania oznámiť zhotoviteľa stavby do 15 dní stavebnému úradu, odborný dozor bude
vykonávať stavbyvedúci dodávateľskej firmy.
8. Podmienky napojenia na inžinierske siete a úprava staveniska : stavba nebude napojená na
inžinierske siete.
elektrika – z existujúcej NN distribučnej siete;
9.

Iné podmienky:

So stavebnými prácami na stavbe je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto stavebného povolenia.

Začatie stavebných práce je stavebník povinný vopred oznámiť stavebnému úradu.

Zemné práce na prípojky zabezpečí investor na základe rozkopávkového povolenia,
ktoré vydá obec. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť si
vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, aby stavebnou činnosťou nedošlo k ich
poškodeniu.
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Skladovať stavebný materiál je možné len na pozemku stavebníka, nie na verejných
priestranstvách a prístupovej komunikácii, na ostatných pozemkoch len so súhlasom
ich vlastníka.
Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené
škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku.
V prípade znehodnotenia cudzích nehnuteľností vplyvom stavebnej činnosti, je
stavebník povinný odstrániť poškodenie na vlastné náklady.
Podľa § 46 d, ods.2 je stavebník povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí
byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám a pracovníkom
dotknutých orgánov štátnej správy.
Stavebník je povinný v čo najväčšej miere zachovávať a ochraňovať zeleň na
nezastavaných plochách v zmysle § 5 ods. 4) vyhl.č. 532/2002 Z.z.
Pri realizácii stavby musia byť použité také materiály a výrobky, ktoré neohrozujú
bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností
výrobkov a doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok stavebník
predloží ku kolaudácii stavby.
V prípade, že stavebník neukončí stavbu v termíne podľa bodu č. 7 tohoto
rozhodnutia, je stavebník povinný najneskôr 1 mesiac pred uplynutím lehoty
ukončenia stavby požiadať stavebný úrad o vydanie Listiny o zmene lehoty na
dokončenie stavby.
Likvidáciu vzniknutého stavebného odpadu je stavebník povinný zabezpečiť v súlade
so zákonom o odpadoch.
Po ukončení stavby je stavebník povinný podľa §76 stavebného zákona podať návrh
na kolaudáciu stavby a pripojiť príslušné potrebné doklady predpísané v § 17 a § 18
vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.

Námietky účastníkov konania : neboli podané.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie
nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zák.č. 71/1967 Zb.).
Prevodom vlastníctva rozostavanej stavby nadobúda nový vlastník postavenie
stavebníka so všetkými právami a povinnosťami podľa stavebného povolenia (§ 70
stavebného zákona).
Stavebník podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Odôvodnenie.
Dňa 1.82018 podal na tunajší stavebný úrad Obec Dohňany, zastúpená starostom obce,
020 51 Dohňany 68, IČO: 00 317 136 (ďalej len „stavebník“) žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu „Verejné osvetlenie Dohňany - Mostište“ je umiestnená na pozemkoch
v kat. území Dohňany : parc č. KNE 819/5; 819/1; 844/4; 844/2; 845/500; 846/7; 847/2;
1055/508; 850/4; 1055/511; 803/16; v kat. území Mostište : parc č. KNE 1339/117; 510/1;
510/2; 1339/16; 1339/115; 506; 507; 505/1; KNC 283/4; 284/1; ako líniová stavba vo
verejnom záujme.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obcec Mestečko č.j. SÚ-584/201803-ME zo dä 31.5.2018, právoplatné dňa 3.7.2018. Predmetná stavba je súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN-O Dohňany, predmetný pozemok sa nachádza v
zastavanom území obce na plochách areály a zariadenia verejnej nekomerčnej vybavenosti,
Rozhodnutie č.j. SÚ-729/2018-03-ME
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schváleného Obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch dňa 15.2.2011, číslo uznesenia
2011/02/13 a
Zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN-O Dohňany, schválených Obecným
zastupiteľstvom v Dohňanoch dňa 7.5.2014, číslo uznesenia 2014/23/237 a Zmeny
a doplnky č. 2 ÚPN-O Dohňany schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo
2015/08/74 dňa 21.10.2015, ktorým schválilo VZN č. 4/2015 a Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O
Dohňany schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 2016/17/172 dňa 16.12.2016,
ktorým schválilo VZN č. 4/2016. Stavba je vo verenom záujme zapísanou vo
verejnoprospešných stavbách.
Obec Mestečko je učeným stavebným úradom na základe generálneho určenia
stavebného úradu vydaného okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky
č. OU-TN-OVBP2-2018/6394-2/Ma zo dňa 25.1.2018.
Stavebný úrad oznámil dňa 2.8.2018 začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 1)
stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne
podľa § 61 ods. 3) stavebného zákona určil lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia,
dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky a zároveň upozornil, že na
neskoršie námietky sa nebude prihliadať . V oznámení stavebný úrad upozornil, že účastníci
konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní.
Podľa § 61 ods. 4) stavebného zákona vlastníkom pozemkom, a známym a neznámym
vlastníkom susedných nehnuteľností oznámil začatie konania verejnou vyhláškou zverejnenou
v lehote 6.8.2018 -21.8.2018.
V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie
podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 6) stavebného zákona,
stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Lehota na podanie námietok uplynula dňa 31.8.2018.
V konaní neboli podané zo strany účastníkov konania žiadne námietky a pripomienky.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 47 stavebného zákona
o všeobecných technických požiadavkách na navrhovanie stavieb a vyhl. 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 orientácie.
Stavebník má k pozemkom, resp. stavbám iné právo podľa § 139 stavebného zákona –
existujúcim NN stĺpom – zmluvu o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2017-000916-00 zo
dňa 10.8.2017; k pozemkom na umiestnenie nových stožiarov bude na základe porealizačného
zamerania po kolaudácii stavby s vlastníkmi pozemkom uzatvorená zmluva o zriadení
vecného bremena v lehote do jedného mesiaca po kolaudácii stavby.
Požiadavky uplatnené v písomných stanoviskách : Okresný úrad Púchov, odbor
krízového riadenia č. OU-PU-OKR-2018/001194-2 EC1 A10 z 15.8.2018 a stanoviská
uplatnené v územnom konaní platné aj pre stavebné konanie : Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PB-OCDPK-2018/001849003 z
05.02.2018; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín č. TSK/2018/03743-2 z
05.02.2018; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín č. SC/2018/246-2 z
30.01.2018; Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pov. Bystrici č. ORPZ-PB-ODI-40011/2018 z 30.01.2018; Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OUPU-OSZP-2018/000247-2/ZB4 z 26.01.2018; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
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zboru v Pov. Bystrici č. ORHZ-PB1-72-001/2018 z 13.02.2018; Krajský pamiatkový úrad
Trenčín č. KPUTN-2018/2365-2/6625 z 24.01.2018; Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Pov. Bystrica č, 483/23/2018-CA z 19.02.2018; Slovenský vodohospodársky podnik, štátny
podnik Piešťany č. CS SVP OZ PN 1025/2018/2 CZ 2811/210/2018 z 12.2.2018; Slovak
Telekom, a.s. Bratislava č. 6611812014 z 27.4.2018; stavebný úrad zahrnul do podmienok
stavebného povolenia.
Po preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona bolo
zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani
neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Tunajší úrad postupoval v zmysle § 58 - § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú
stavebné konanie. Súčasne sa pridržiaval § 8 - § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah
stavebného povolenia, rozsah projektovej dokumentácie, doklady ktoré majú byť predložené
k žiadosti o stavebné povolenie.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby
a preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie.
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na správny orgán, ktorý
rozhodnutie vydal - Obec Mestečko, 020 52 Mestečko 118.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Toto stavebné povolenie sa v zmysle § 69 ods. 2) stavebného zákona doručuje
účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Anna Václavíková
Starosta obce
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Účastníci konania:
1. Navrhovateľ: Obec Dohňany, 020 51 Dohňany 68
Vlastníci pozemkov, vlastníci susedných nehnuteľností, známym a neznámym účastníkom konania - doručenie
oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou (§ 69 ods. 2) SZ):
k.ú. Dohňany : KNE 819/5 – Elena Ofúkaná, 020 51 Dohňany 175
2.
Jana Mušáková, 020 51 Dohňany 314
3. KNE 819/1 – Jana Mušáková, 020 51 Dohňany 314
4. KNE 844 - Elena Ofúkaná, 020 51 Dohňany 175
5. KNE 844/2 – Alena Kudlejová, 020 51 Dohňany 117
6.
Juraj Miškovský (SPF)
7.
Ing. Ján Miškovský, 020 51 Dohňany 419
8.
Alena Kudlejová, 020 51 Dohňany 117
9. KNE 845/500 – Alena Bodzíková, 020 51 Dohňany 83
10. KNE 846/7 – Emil Klučka, Vieska 111, 020 01 Púchov
11.
Emília Mikolášová, 023 05 Nová Bystrica 799
12. KNE 847/2 – Zuzana Pilná, 020 51 Dohňany 163
13.
Ľuboš Pilný, Majerská 178/9, 020 61 Lednické Rovne
14. KNE 1055/500,501,508 – SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
15. KNE 850/4 – Pavel Mareček (SPF)
16.
Katarína Poliaková (SPF)
17. KNE 803/16 – Jozef Hriadeľ, Kollárova 24215, 908 48, Kopčany
18.
Anna Bartošová, 020 51 Dohňany 164
19.
Jana Mušáková, 020 51 Dohňany 314
20.
Emília Hrideľová, 020 51 Dohňany 19
21.
Milan Hriadeľ, 020 51 Dohňany 19
22.
Peter Mikula, Štefánikova 1641/30, 020 01 Púchov
23.
Mgr. Svetlana Mikulová, Štefánikova 1641/30, 020 01 Púchov
k.ú. Mostište :
24. KNE 1339/116,117 – Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
25. 510/1 – Ing. Ján Malo, Mostište 40, 020 51 Dohňany
26. 510/2 – Jana Poliachová, Jelačicová C blok 18, Bratislava
27.
Danuša Sláčiková, Námestie slobody 1404/48, 020 01 Púchov
28.
Darina Sásová, Mostište 28, 020 51 Dohňany
29.
Oľga Behrová, Mostište 49, 020 51 Dohňany
30.
Anna Pavlisová, 020 51 Dohňany 97
31.
Jana Zigová, 020 51 Dohňany 395
32. KNE 1339/115 – Slovenská republika
33. KNE 506, 507 - Vladimír Mikula, Mostište 38, 020 51 Dohňany
34. KNE 505/1 – Katarína Hochlová, Mostište 65, 020 51 Dohňany
35. KNC 283/4, 284/1 – Jana Púčeková, Mostište 1, 020 51 Dohňany
Dotknuté orgány:
36. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
37. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
38. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
39. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CD a PK, Centrum 1/1, 0147 01 Považská Bystrica
40. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
41. SVP, š.p., Správa povodia stredného Váhu I, 020 71 Nimnica 1/97
42. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
43. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44. Orange Bratislava, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
45. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
46. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
48. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
49. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Kukučínova 186/1, 017 01 Pov. Bystrica
50. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
51. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
52. Obec Dohňany, 020 51 Dohňany 68 – stavebný úrad
53. Určený stavebný úrad-TU!
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