MESTO MYJAVA
Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
______________________________________________________________________
č.j.: 2010/2020/17492 /2021/MY/SOU

Myjava dňa 20.7.2021

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: Slovak Telekom a.s.
So sídlom:
Bajkalská 28, 817 61 Bratislava
IČO:
35 763 469
zastúpená splnomocnencom : elkatel s.r.o.
so sídlom :
Račianska 96 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO:
52 114 716
podal dňa 14.5.2020 na Mesto Myjava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
líniovej inžinierskej stavby elektronickej komunikačnej siete " INTS FTTH MYJA Myjava "
v katastrálnom území Myjava, Turá Lúka, Brestovec.
Začatie územného konania o umiestnení stavby bolo účastníkom konania oznámené podľa
§ 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom začatie územného
konania o umiestnení stavby bolo oznámené jednotlivo. Ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním bolo dňa 25.6.2021.
Mesto Myjava ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods.1 v spojení § 117 ods.1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
( ďalej len „ stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 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,
v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
posúdil predložený návrh navrhovateľa v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na
základe tohto posúdenia vydáva podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
líniová inžinierska stavba elektronickej komunikačnej siete
" INTS FTTH MYJA Myjava "
na pozemkoch parc.č. líniová stavba v katastrálnom území
Brestovec - areál Reštaurácie Trnovce
Turá Lúka - pozdĺž cesty II/581 s odbočeniami do vedľajších ulíc , k areálu RD Turá Lúka , časť
Hoštáky , časť Diely , centrum , areál firmy Gestio s.r.o.
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Myjava - ulice Priemyselná, Horná, J.Cádru, Javorinská, Novomestská , Pirte , Prostredná,
Staromyjavská, Žaboškreky , kpt.M.Uhra, Tvrdého,Štúrová, Dolná, Záhradnícka, M.marečka,
Nádražná, SNP, Kamenné, S. Dudíka, Goláňova, 8.apríla, Bočná,Bradáčova, Buchlovská , Čsl.
armády , Gegeľovská, Gromovova , Hlinícka, Hoštáky , Krajňanská, Pakanská, prof. Varsíka ,
Prvej SNR, Siváčkovia, Továrenská, Tehelná, Závršky, Z.Lackovej, Hviezdoslavova, gen.
Svobodu, Jánošíkova, Krmanova, Z.Zgurišky, Bednárova, Komenského, Brezovská , Jablonská,
Pri Lesíku, Moravská , Nám.M.R.Štefánika ,
tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pre navrhovateľa.
Druh a účel stavby : v zmysle § 43a ods. 3) písm. h) stavebného zákona inžinierska stavba diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare,
transformačné stanice.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :
1. Účelom stavby je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete pre zabezpečenie
možnosti poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb investora. Výstavba uloženie multirúr , do ktorých budú bez opätovnej rozkopávky terénu zafúknuté optické vlákna.
Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti.
Na výstavbu primárnej časti optickej siete bude využitá optická sieť vybudovaná v roku 2017 pri
výstavbe technologických skríň - MSAN , ktoré slúžia na zrýchlenie služieb pre zákazníkov a
bude z nej napojené novovybudované pasívne optické distribučné body - ( vonkajšia plastová
skriňa rozmerov 1600x550x350mm , ďalej len PODB ) . PODB bude umiestnené na takom
mieste , aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov. Od PODB povedie sekundárna
časť siete, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom a bytovým domom v celej
lokalite . V bytových domoch budú osadené chodbové PODB. Rodinné domy budú napojené z
účastníckej optickej krabice , ktorá bude osadená na stĺpiku ( jedna na 4RD).
V danej lokalite sa nachádzajú aj firmy, ktoré budú napojené pomocou ODFu. Výkopy budú
vedené v spevnenom a nespevnenom povrchu . do výkopu budú položené zväzky mikrotrubičiek
podľa potreby.
2. Stavba bude umiestnená v súlade s predloženou Dokumentáciou pre územné rozhodnutie ,ktorú
autorizačne overil Ing. Peter Musil , autorizovaný stavebný inžinier 0666*A2-3 , Inžinierske
stavby .
3. Projekt pre realizáciu bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné
rozhodnutie, ktorú autorizačne overil Ing. Peter Musil , autorizovaný stavebný inžinier 0666*A2-3
, Inžinierske stavby a so zapracovanými podmienkami tohto rozhodnutia .
4. Projekt pre realizáciu stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§ 47,48 stavebného zákona,
príslušné technické normy a príslušné ustanovenia Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala ustanovenia § 43d stavebného zákona a stavenisko
aby spĺňalo ustanovenia § 43i ods.3 písm.) a), c), d), e), f), h) stavebného zákona .
6. Navrhovateľ - stavebník musí mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na
pozemkoch , ku ktorým má preukázané vlastnícke alebo iné právo .
7. Navrhovateľ - stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie . Každú zmenu
umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom
úrade.
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8. Navrhovateľ - stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytýčenie stavby
fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom.
9. Navrhovateľ - stavebník pred začatím výkopových prác je povinný požiadať správcov
podzemných sietí o ich presné vytýčenie existujúcich sietí v danom území . Navrhovateľ je
povinný rešpektovať ochranné pásma, jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp.
zabudovaných zariadení. V prípade nevyhnutného zásahu do ochranného pásma požiadať
príslušný správny orgán o udelenie výnimky.
10. Počas stavebných prác musí navrhovateľ - stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
11. Po celú dobu výstavby je navrhovateľ - stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon
štátneho stavebného dohľadu .
12. Navrhovateľ - stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií v
bezprostrednom dotyku riešeného územia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované
resp. trvalo poškodené. Výkopy v chodníkoch a vjazdoch musia byť vhodne zabezpečené lávkami
pre peších a mechanickou zábranou proti možnému úrazu , otvorené výkopy na komunikáciách
musia byť opatrené bezpečnostným premostením , označené dopravnými značkami, tabuľami ,
zábranami odsúhlasenými príslušným cestným správnym orgánom.
13 .Podmienky vyplývajúce od dotknutých orgánov a správcov sietí :
Mesto Myjava stanovisko zo dňa 5.5.2020 pod č.: 10180/1124/2020/MY/ŽP-Ma
- Mesto Myjava požaduje dodržať všetky podmienky určené v zázname z obhliadky zo dňa
25.2.2020. V prípade zásahu do spevnených plôch a chodníkov rekonštruovaných z finančných
prostriedkov EÚ a nových zrekonštruovaných chodníkov v rámci mesta požadujeme dať výkopy
do pôvodného stavu v celom rozsahu, to znamená celé šírky chodníkov, spevnených plôch a
komunikácií. V daných lokalitách odporúčame použiť metódu pretláčania bez narušenia
spevnených plôch . Ide o lokality : chodník Turá Lúka , asfaltová komunikácia Turá LúkaHoštáky, sídlisko Vršok - komunikácie, spevnené plochy a chodníky, chodník Staromyjavská od
domova dôchodcov smerom na Trnovce a chodník na ulici Trnovská. Tieto lokality sú spomenuté
aj v zázname z obhliadky.
- Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 73 6005. Výkopy realizovať predovšetkým v
zelených pásoch, ak to bude nevyhnutné a bude nutné križovať spevnené plochy alebo
komunikácie, bude priechod realizovaný technológiu pretláčania. Všetky ryhy budú zasypané,
zhutněné a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a
životného prostredia. V prípade, že bude káblové vedenie uložené do chodníka alebo štartovacej
jamy , treba dodržať nasledovné podmienky:
Chodník :
- živičná úprava ACo110/I na šírku ryhy s preplátovaním 0,3 m na každú stranu
- betón na šírku ryhy hrúbky 200mm
- zásyp štrkodrvou, zásypový materiál nesmie obsahovať zrno väčšie ako 63mm na šírku ryhy v
hrúbke min. 400mm
- obsyp potrubia vyťaženou zeminou asfaltových a betónových častí na šírku ryhy
Všetky výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb.
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY
- Vstup do územia je potrebné riešiť predovšetkým vo vedľajšom dopravnom priestore , to
znamená v priestore chodníka alebo priestore zelených pásov popri komunikáciach.
- Zeleň upravená do pôvodného stavu s osevom trávového semena
- Novonavrhované skrinky nesmú zasahovať do koridorov chodníkov a komunikácií
- Miesta, kde je nutné križovať komunikáciu, je potrebné riešiť predovšetkým mikrotunelovaním
alebo metódou Relining.
- Zemina na spätné zasýpanie rýh bude hutnená po vrstvách 250 mm na hutnosť 20MPa.
- V prípade zásahu do verejnej zelene je nutné túto skutočnosť konzultovať s pracovníkom
Oddelenia výstavby a životného prostredia.
- Mesto Myjava bude požadovať skúšky zhutnenia vo viacerých úsekoch , konkrétne budú úseky
spresnené pri predaní staveniska.
- Realizáciu prác na uvedených parcelách je potrebné realizovať vhodným spôsobom a po
dokončení prác budú jednotlivé výkopy upravené do pôvodného stavu , okolie výkopov bude
vyčistené od hrubých nečistôt a výkopy budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a
životného prostredia.
- Mesto požaduje pri realizácii prizvať pracovníka Oddelenia výstavby a životného prostredia na
každý kontrolný deň.
- Stavebník si min. 14 dní pred zahájením prác požiada Mesto Myjava o vydanie rozhodnutia na
zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenia na uzávierku spolu s projektom prenosného
dopravného značenia s uvedením termínu prác , zodpovednej osoby, kontaktom a telefónnym
číslom na túto osobu, spolu s vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad
Váhom.
- Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme , že Mesto
Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia , ktorého správcom je firma Brantner Slovakia s.r.o., u
ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.
- V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto
poškodenie oznámiť pracovníkovi Oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné
osvetlenie do pôvodného stavu.
- pokiaľ bude stavebník využívať pozemky vo vlastníctve Mesta Myjava ako medziskládky
výkopovej zeminy a stavebných materiálov, je potrebné požiadať o určenie výšky nájomného za
využívanie verejného priestranstva Oddelenie daní a poplatkov na t.č. +421346907120. V prípade
potreby plochy na medziskládku bude táto plocha určená po dohode s pracovníkom Oddelenia
výstavby a životného prostredia.
- Mesto Myjava súhlasí so stavbou za predpokladu , že budú rešpektované horeuvedené
podmienky a skutočnosti.
SPP – distribúcia a.s. Nové Mesto nad Váhom vyjadrenie zo dňa 20.4.2020 pod č.:
TD/NS/0319/2020/Mo
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení, objednávku 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,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D ( p. Milan Kováčik, t.č. +42132 2423202 ) najneskôr 3pracovné
dní pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme , že SPP
- D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu , ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
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ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300.eur až 150 000 eur,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení , najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv , rekonštrukcie
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m až 4m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové , ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom
ako ručne , je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú
dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovody, káble , ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia , musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na t.č. 0850 111 727,
- upozorňujeme , že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o
energetike pokutu vo výške 300 eur až 150 000 eur, 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 realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené
v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre
plyn(TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,TPP 906 01
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich
ochranných a 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 a pod.
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava stanovisko zo dňa 24.6.2020 pod zn.: CD
36047/2020
1. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu
VN( do 35 kV) a NN ( do 1kV), ktoré sú v správe ZsDis. Žiadame preto rešpektovať ochranné
pásma elektroenergetických zariadení podľa Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.
2. Požiadavku na informatívny zákres sietí treba žiadať cez aplikáciu Geoportál.
3. Vytýčenie týchto zariadení na objednanie zrealizuje ZsDistím prevádzky Západ, pracovisko
Myjava.
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3. Zemné práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou
opatrnosťou - ručným spôsobom.
4. Pri obnažení zemných elektroenergetických zariadení žiadame prizvať pracovníka ZsDis k
obhliadke . Pred zakrytím , zásypom , zemných elektroenergetických zariadení v majetku ZsDis,
žiadame prizvať pracovníka ZsDis ku kontrole uloženie týchto zariadení. Správa z kontroly bude
zaznamenaná do stavebného denníka príslušnej stavby.
5. V prípade zakrytia zemných elektroenergetických zariadení v majetku ZsDis na vlastné
náklady, opätovne odkryť predmetné časti energetických distribučných rozvodov prípojok.
6. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na elektroenergetickom zariadení v majetku
ZsDis, ktoré vznikli v súvislosti s Vami vykonávanými prácami , budú tieto , na základe
objednávky , odstránené pracovníkmi ZsDis na náklady investora .
7. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa
§ 43 zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov , s ktorými
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti
VVN,VN a NN vedení.
8. V prípade , že realizáciou stavby a príslušných technických zariadení dôjde k styku so
zariadením , ktoré je v správe ZSD a vyvolá požiadavku preložky tohto zariadenia , požadujeme v
ďalšom postupovať v zmysle § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
10. Pri jednaniach v predmetnej veci na ZSD požadujeme predložiť vždy kópiu tohto stanoviska.
Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOH vyjadrenie zo dňa
27.4.2020 pod č.: OU-MY-OSZP-2020/000547-002
1. Pôvodca odpadov je povinný plniť povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - najmä správne
zaraďovanie odpadu podľa Katalógu odpadov, odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov ,
odovzdať odpady predovšetkým za účelom zhodnotenia len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.
Podľa § 77 ods.2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu je stavebník , pre ktorého sa stavebné
práce vykonávajú.
2. Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva , a to jeho
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti , odpad takto nevyužitý ponúknuť na
prípravu na opätovné použitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na
opätovné použitie odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu,
odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
- zneškodnením , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
3. Na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy.
4. Pred kolaudáciou stavby stavebník vydokladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi
lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením .
5. Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového
hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona
MŽP SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .
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Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK záväzné
stanovisko zo dňa 9.2.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/000159-006
Umiestnením stavby „ INS FTTH MYJA Myjava " sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v ZNP a z tohto dôvodu v súlade
s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. určujeme nasledovné podmienky vykonávania činnosti,
ktoré požadujeme zahrnúť do povoľujúceho rozhodnutia:
1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť
rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov
živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a
krajiny.
2. Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných
druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych
druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo
šírenia.
3. Stavba nebude v žiadnom prípade umiestnená v ochrannom pásme Chráneného stromu Lipa pri
Múzeu Prvej SNR, Chráneného stromu Myjavská lipa a Chráneného stromu Dub pri Moravskej
ceste, ktoré stavebník vyznačí v projektovej dokumentácii k realizácii stavby.
4. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby
a) prioritne trasovanie plánovaných výkopov mimo chráneného koreňového priestoru drevín územie 2,5m od päty kmeňa,
b) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa,
výkopy v koreňovom priestore realizovať ručne, vo vzdialenosti menšej ako 2,5m od kmeňa
realizovať bezvýkopovou technológiou, korene rezať a ošetriť v súlade s uvedenou normou,
- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením do výšky min 2 m bez poškodenia
stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
- ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,
c) opatrenia na ochranu drevín rastúcich mimo lesa s umiestnením trasy výkopov v chránenom
koreňovom priestore drevín
- monitoring zdravotného stavu drevín po dobu dvoch rokov - vegetačných sezón od odovzdania
stavby a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny
d) opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov
- výkopy ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov , pre ktoré môže
fungovať ako zemná pasca v období realizácie stavby mimo mesiace november až marec,
- uskutočnenia stavby v zapojených porastoch drevín mimo hniezdneho obdobia vtáctva,
e) opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
- na úpravu zastavanej a nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky
pôvodné druhy rastlín,
- v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené
do Prílohy č. 1 Nariadenia vlády SR č.449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych
nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov
rastlín vzbudzujúcich obavy Únie,
- na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta
výkopov z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením
nepôvodných inváznych rastlinných druhov,
f) opatrenia na odstraňovanie nepôvodných druhov rastlín po ukončení stavby
- monitoring výskytu nepôvodných druhov rastlín v trase stavby v priebehu dvoch vegetačných
sezón a zaslanie jeho výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,
- zabezpečenie trvalého odstránenia nepôvodných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade
č.150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov ( Príloha č.2)
5. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č.1. a 4. zahrnie do projektovej dokumentácie
stavby k realizácii stavby.
Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie k umiestneniu
stavby " INS FTTH MYJA Myjava " v k ú. Brestovec, Myjava a Turá Lúka len za podmienky
dodržania vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku
ochrany prírody a krajiny a podmienok uložených k vykonávaniu stavebnej činnosti.
Upozornenie:
V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby a jej stavebných objektov by bolo nevyhnutné
uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa, stavebník je povinný postupovať v súlade s
ustanovením § 47 a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
V prípade umiestnenia stavby v území s tretím stupňom územnej ochrany stavebník je povinný
postupovať podľa § 9 ods.1 písm.b) zákona v súčinnosti s § 67 písm.f) zákona.
V prípade zásahu do mokrade , ktorým sa zmení jeho stav , stavebník je povinný postupovať v
súlade s § 6 ods.5 zákona.
Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo
doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení
alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa
zákona vyžadujú.
Podľa § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných
druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov “Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s
ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname
alebo zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych druhov v
životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia.
Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom , ktoré ustanoví
ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy
uvedené v národnom zozname alebo zozname Európskej únie ... a starať sa o pozemok tak, aby sa
zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto
povinnosti má užívateľ pozemku“.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení
zákona, považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v ZNP a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona je
jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona).
Toto záväzné stanovisko je platné štyri roky od jeho vydania.
Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS súhlas podľa § 27
ods.1 písm a) vodného zákona na križovanie vodných tokov zo dňa 13.11.2020 pod č.: OU-MYOSZP-2020/000919-004
Súhlas udeľuje úsek štátnej vodnej správy za nasledovných podmienok:
1. Všetky zásahy do koryta vodných tokov a ich pobrežných pozemkov je stavebník povinný na
vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.
2. Podľa § 47 ods. 1) vodného zákona meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta,
poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu
ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne
ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.
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Križovanie stavby: „INS FTTH MYJA Myjava“ s vodnými tokmi v k.ú. Myjava a Turá Lúka
žiadame vyhotoviť podľa výkresov: „Rezy káblovou ryhou“ R.2; R.3; R.4, ktoré vypracoval
elkatel s.r.o., Ing. Oliver Ščurok (04/2020).
4. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby potrebné opatrenia, tak aby pri zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich
kvalitu.
5. Vlastník stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo
vodnom toku a v inundačnom území je povinný na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu, aby
neohrozovali plynulý odtok vôd.
6. Pri realizácii stavby: „INS FTTH MYJA Myjava“ vo vodách a na pobrežných pozemkoch, v
inundačnom území vodných tokov a vo vzdialenosti 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze je
stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
SVP, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, podmienky z vyjadrenia zn: CS
SVP OZ BA 1278/2020/2 zo dňa 27.04.2020:
- Technické riešenie všetkých križovaní a súbehov optickej trasy s vodnými tokmi žiadame
navrhnúť v súlade s STN 736822 „Križovania a súbehy vedení s vodnými tokmi“. Križovanie
kábla s krytými profilmi žiadame navrhnúť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne narušeniu
stability krytých profilov.
- Pri podzemnom križovaní optickej trasy s vodným tokom žiadame, aby vrch chráničky, v ktorej
musí byť uložený kábel v celej dĺžke križovania s presahom za brehovú čiaru a krytý profil, bol
uložený v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou dna vodného toku.
- V prípade križovania otvoreného profilu koryta vrchom, žiadame uložiť kábel v mieste
križovania do oceľovej chráničky, pričom žiadna časť konštrukcie križovania (vrátane prípadných
podpier) nesmie zasahovať do prietokového profilu vodných tokov.
- Križovanie a súbeh novej trasy s krytými profilmi je potrebné navrhnúť tak, aby vzdialenosť
medzi vonkajšou hranou krytého profilu potoka a novou trasou bola taká, aby stavebné práce, ako
i samotné užívanie predmetnej stavby nespôsobili statické a mechanické narušenie krytých
profilov predmetných vodných tokov.
- Pri súbehoch s vodnými tokmi je potrebné dodržať ich pobrežné pozemky v zmysle § 49 zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách (správca vodného toku je oprávnený pri výkone správy užívať pobrežné
pozemky do vzdialenosti 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku
Myjava a do 5 m pri ostatných vodných tokoch).
- Technické riešenie jednotlivých križovaní doporučujeme prejednať s našim zodpovedným
pracovníkom (Ing. Hlaváčik, tel. 0911 300 291).
- Upozorňujeme, že naša organizácia nedisponuje technickou dokumentáciou vedenia trás krytých
profilov (vrátane ich technických parametrov) prítokov vodného toku Myjava, preto je potrebné v
lokalitách, v ktorých je nová trasa navrhnutá v ich blízkosti (križovanie súbeh), priamo v teréne
vykonať obhliadku za účasti zástupcu našej organizácie
- Ing. Hlaváčik (tel. 0911 300 291) a následne vykonať ich zameranie.
- K realizácii všetkých križovaní a súbehov novej trasy žiadame vopred prizvať zástupcu našej
organizácie - Ing. Hlaváčik, ktorý na základe obhliadky zápisnične odsúhlasí vykonanú realizáciu.
- Všetky prípadné poškodenia zariadení v správe našej organizácie je investor povinný uviesť do
pôvodného stavu.
- Porealizačné zameranie križovaní s vodnými tokmi v systéme Bpv požadujeme odovzdať našej
organizácii pre archiváciu.
SVP, š.p., OZ Bratislava, podmienky z vyjadrenia číslo: CS SVP OZ BA 1278/2020/4 zo dňa
04.06.2020:
- Pri súbehoch vodných tokov s elektronickou sieťou nebude možné, v silne zastavanom území,
3.
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dodržať v niektorých prípadoch pobrežné pozemky. Jedná sa predovšetkým o krytý profil
Hukovho potoka a krytý profil Cengelky, kde v najnepriaznivejšom mieste bude vzdialenosť kábla
od krytého profilu len cca 1,1-1,2 m. V tomto prípade požadujeme pri výkopoch konať tak, aby
nedošlo k narušeniu stability krytých profilov. Ku kolaudácii stavby je v tomto prípade potrebné
odovzdať našej organizácii aj veľmi presné porealizačné zameranie súbehov s vodnými c tokmi,
ktoré zasahujú do ich pobrežných pozemkov (t.j. do vzdialenosti 5m od brehovej čiary, prípadne
vonkajšej hrany krytého profilu).
- K výkopovým prácam je potrebné včas prizvať nášho zodpovedného pracovníka (Ing.
Hlaváčik).Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) vodného
zákona považuje za záväzné stanovisko. Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa
osobitých predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu
podľa §27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany pred povodňami
stanovisko zo dňa 19.7.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/000938-002
1 Zhotoviteľ stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby až
do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby ( §10ods.2 písm.e) zákona č.
7/2010Z.z. v znení neskorších predpisov), ktorý odsúhlasený správcom vodného toku predloží na
schválenie Okresnému úradu Myjava,odboru starostlivosti o životné prostredie ( § 3 ods.1 písm.b)
vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania) .Obsah povodňového plánu zabezpečovacích prác, ktorý
vypracúva zhotoviteľ stavby je uvedený v prílohe č.2 vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Na zmeny a
doplnky povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby sa vzťahujú ustanovenia § 4
ods.5 a 6 vyhlášky MŽP SR č.261/2010 Z.z.,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
2. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v čase vyhlásenia II.a III.stupňa povodňovej aktivity v
k.ú. Myjava a Turá Lúka , nakoľko v prípade povodňovej situácie môže dôjsť k vzniku
povodňových škôd na majetku stavebníka, dodávateľa stavby a užívateľa stavby, odporúčame
zabezpečiť stavbu vhodnými opatreniami na zamedzenie ich vzniku .
3. Povinnosti vlastníkov , správcov a užívateľov stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú
umiestnené na vodnom toku, križujú vodný tok alebo sú v inundačnom území, sú uvedené v § 37
zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
HYDROMELIORÁCIE , š.p. Bratislava vyjadrenie zo dňa 6.4.2020 pod č.: 1913-2/120/2020
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky :
- križovanie optického kábla s odvodňovacím kanálom navrhnúť a realizovať v súlade s
ustanoveniami STN 736961" Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a
vedeniami " z roku 1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o identifikáciu odvodňovacieho
kanála v teréne zástupcu Hydromeliorácie š.p. , dislokované pracovisko Piešťany - kontaktná
osoba Ing. Košťál , č.t. 0918973725 alebo p. Hanták, č.t.0905 299483
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min.
1,0m pod skutočnú niveletu dna kanála
- miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami
- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála
- k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí
protokolárne ( zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade poškodenia majetku štátu - odvodňovacích kanálov , ku ktorému má Hydromeliorácie
š.p. právo hospodárenia , ich uvedie do pôvodného stavu na náklady investora
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Realizačnú projektovú dokumentáciu , vrátane vzorového detailu križovania optického kábla s
odvodňovacím kanálom , situáciu so zakreslením križovania optického kábla s odvodňovacím
kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie
a vyjadrenie zo dňa 19.5.2020 pod č.: 2422-2/12/2020
- s predloženým technickým riešením križovania optického kábla stavby "INS FTTH MYJA
Myjava" v k.ú. Myjava, Turá Lúka, Brestovec s odvodňovacím kanálom ( evid.č. 5208 105 001 )
stavby ô OP Turá Lúka " súhlasíme.
- v prípade poškodenia odvodňovacej vodnej stavby , spôsobenia škôd alebo neodborným
zásahom do odvodňovacej stavby, uvediete kanál do pôvodného stavu a prípadné škody vzniknuté
na melioračnom kanáli spôsobené pri tejto činnosti budú odstránené na náklady investora
- začiatok a koniec prác žiadame oznámiť nášmu zástupcovi Hydromeliorácie š.p. - kontaktná
osoba Mgr. Brúsik, č.t. 0911239380, ktorý vám písomným protokolom odovzdá riešený úsek
odvodňovacieho kanála a následne bude kontrolovať vykonávané práce
- zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení 19132/120/2020 zo dňa 6.4.2020
- po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optického
kábla s odvodňovacím kanálom .
BVS a.s. Bratislava vyjadrenie zo dňa 23.4.2020 pod č.: 11343/2020/TL
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného
pracovníka BVS a.s., Divízia distribúcie vody ( J.Zelenák 0902 960 717) a Divízia odvádzania
odpadových vôd ( I.Prochádzka ,0903219360).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie požadujeme
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa §
19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú
stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich
zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore
priamych služieb zákazníkom BVS.
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami
je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej
zmien a dodatkov.
7.Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by
mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.
8. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí
pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV .
9. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV a DOOV.
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10. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v
pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo
inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložiť informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín záväzné stanovisko zo dňa 15.4.2020 pod č.: KPUTN2020/8103-2/27459/NIP , zo dňa 5.5.2020 pod č.: KPUTN-2020/8103-4/32788/NIP a zo dňa
29.9.2020 pod č.: KPUTN-2020/8103-6/77991/NIP
- úprava pripojenia objektu č. 2050/5 k.ú. Myjava tak, že výkop je presmerovaný , čo najďalej od
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky kostol a brána , evidovanej v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu pod číslom 644/1-2. V zmysle zaslaného polohopisného plánu je výkop
projektovaný mimo uvedených objektov a parcely č.2050/5 k.ú. Myjava . Týmto je splnená
podmienka č. 1 záväzného stanoviska KPÚ Trenčín zo dňa 15.4.2020 pod č.: KPUTN-2020/81032/27459/NIP
- pripojenie objektu NKP - Dom Anny Koléniovej - Múzeum v Myjave - Dom pamätný s areálom
, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 637/1-6 , by blo
prostredníctvom mikrotrubičiek s využitím existujúcej chráničky na moste ponad rieku Myjava.
Výkop by sa realizoval v chodníku k trávniku na parcele č. 1404/1 k.ú. Myjava. Realizácia
uvedenej prípojky je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu prípustná s dodržaním podmienok
určených pre realizáciu stavby v zmysle záväzného stanoviska KPÚ Trenčín zo dňa 15.4.2020 pod
č.: KPUTN-2020/8103-2/27459/NIP
- termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť
najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za
realizáciu stavby (zemných prác)
- 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 KPU Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce.
Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z
nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu.
Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému
pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o
náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje
informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu
nálezovej situácie.
- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od
zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom stanovisko
zo dňa 20.4.2020 pod č.: ORHZ-NM2-2020/000030-001
- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme dodržať ustanovenia platných právnych
predpisov a noriem na úseku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany pred požiarmi
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Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie zo dňa 13.5.2020
pod č.: OU-NM-PLO-2020/005109-002 a vyjadrenie zo dňa 28.9.2020 pod č.: OU-NM-PLO2020/011313-002
- investor stavby je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na
poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy - § 18
zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a 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. Náležitosti, ktoré je potrebné doložiť
k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú
uvedené v § 18 ods.2 zákona.
- vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenie poškodenia priľahlého lesného pôdneho fondu
- nenarušovať lesnú prevádzku
- neskladovať na lesnom pôdnom fonde stavebný materiál a neumiestňovať stavebné mechanizmy
- po skončení stavebných prác stavebník uvedie okolitý terén do pôvodného stavu a odstráni
zvyšky stavebného materiálu
- vlastníci stavby sú povinní dodržiavať protipožiarne predpisy - nevytvárať podmienky k vzniku
požiaru v lese
Bytový podnik Myjava s.r.o.
- tepelné zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 36 zákona č. 657/2004 o tepelnej
energetike.
- umiestnenie novo budovaných sietí treba navrhnúť tak, aby súbeh nezasahoval do ochranného
pásma tepelných zariadení
- existujúce tepelné zariadenia sú potrubia obalené tepelnou izoláciou , prípadne trubky a káble ,
ktorých môže byť rôzny počet a sú uložené priamo v zemi v pieskovom lôžku alebo v kanáloch .
- pred realizáciou zemných prác alebo začatím vykonávania iných súvisiacich činností je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať Bytový podnik Myjava s.r.o. o
vytýčenie existujúcich tepelných zariadení a preukázateľne oboznámiť pracovníkov
vykonávajúcich zemné práce o polohe tepelných zariadení a podmienkach práce v ich blízkosti.
- stavebník je povinný vopred oznámiť začatie prác v ochrannom pásme tepelných zariadení
pracovníkom dispečingu tepelno-technických zariadení na tel. č. +421905852188.
- stavebník je povinný počas realizácie činnosti zabezpečiť prístupnosť k tepelným zariadeniam z
dôvodu ich kontroly obsluhy a pracovníkom Bytového podniku Myjava s.r.o. alebo ním
povereným osobám umožniť za týmto účelom vstup na stavenisko.
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce v ochrannom pásme tepelných zariadení až po
ich predchádzajúcom vytýčení a to výhradne ručne.
- ak pri prácach došlo k odkrytiu zariadení teplovodu , je stavebník povinný ich zabezpečiť tak,
aby nedošlo k ich poškodeniu a pred zasypaním výkopu kontaktovať zástupcu Bytového podniku
Myjava s.r.o. na vykonanie kontroly stavu zariadenia , podsypu, obsypu teplovodu a uloženie
výstražnej fólie , výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka .
- ak sa jedná o úsek teplovodu, ktorý je uložený priamo v pieskovom lôžku, na jeho podsyp a
obsyp je potrebné použiť neostrohraný piesok s frakciou max. 0-8 mm, následne zhutnený a ani v
ďalších vrstvách zásypu sa nesmú nachádzať veľké ostré predmety.
- je zakázané manipulovať so zariadeniami teplovodu.
- stavebník nesmie nad trasou teplovodu realizovať také terénne úpravy , ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme toto vopred
písomne oznámiť a práce zrealizovať podľa nami schváleného riešenia.
- každé poškodenie zariadenia teplovodu musí byť bezodkladne ohlásené pracovníkom dispečingu
tepelno-technických zariadení na tel. čísle + 421 905852188.
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o tepelnej energetike a
iných všeobecne záväzných predpisov.
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- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu zariadení teplovodu alebo ich
ochranných pásiem.
- stavebník je povinný pri súbehu a pri križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi zariadeniami
teplovodu dodržať minimálne odstupové vzdialenosti .
- stavebník v ochrannom pásme teplovodu v zmysle § 36 Zákona o energetike mimo iné nesmie
vykonávať činnosti , ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, stavebné práce a
výsadbu trvalých porastov a podobné obmedzenia platia aj v priestore bezprostredne
nadväzujúcom na ochranné pásmo.
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava vyjadrenie zo dňa 31.3.2020 pod č.: 629/2020
1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC
2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
3. V ochrannom pásme siete 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop
4. V prípade obnaženia zabezpečiť ich ochranu
5. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad
káblom
6. Križovanie so sieťou UPC je nutne realizovať popod sieť UPC
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
vyjadrenie zo dňa 16.4.2020 pod č.: OU-NM-OCDPK-2020/005150-002
- investor min. 14 dní pred začatím prác požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne
užívanie pozemnej komunikácie, o určenie prenosného dopravného značenia na ceste
II/499,II/581,III/1204,III1211, III/1187,III/1203 v meste Myjava a ak si to vyžiada situácia tak i o
čiastočnú uzávierku uvedených ciest . K žiadostiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v
Trenčíne a OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného
dopravného značenia.
- navrhované vedenia v súbehu s cestou II/499,II/581,III/1204,III/1211,III/1187,III/1203 v meste
Myjava budú uložené mimo cestné teleso a križovanie ciest budú realizované pretlakom bez
zásahu do konštrukcie vozovky.
Okresné riaditeľstvo PZ , ODI Nové Mesto nad Váhom záväzné stanovisko zo dňa 25.9.2020
pod č.: ORPZ -NM-ODI1-261-001/2020-ING
- technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy optickej siete s uvedením vzdialenostných
údajov výkopov od dotknutých ciest II.aIII. triedy, miestnych a účelových komunikáciach a
chodníkoch ,
- navrhnúť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných
obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách II.aIII. triedy, miestnych a účelových
komunikáciach a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ)
- uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako
aj v technických výkresoch , v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne
odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,
- prenosné zvislé DZ navrhnúť v základnom rozmere , v reflexnom vyhotovení a v súlade s
Vyhláškou MV SR č.30/2020Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 018020DZ na pozemných
komunikáciach a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na
označovanie pracovných miest,
- projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti
osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa projektanta ( z odboru dopravy), zástupcu zhotoviteľa stavby a zástupcu cestného správneho
orgánu pre cesty II.aIII. triedy ( Okresný úrad , odbor CDaPK Nové Mesto nad Váhom ) a
následne doplnenú a upravenú PD(2x) pre stavebné povolenie a realizáciu stavby so
zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného dopravného značenia a dopravných
zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.
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Správa ciest TSK vyjadrenie zo dňa 25.5.2021 pod č.: SC/2021/1204-2
- optické káble budú vedené v súbehu s cestami II/499,II/581,III/1203,III/1204 a III/1211, pričom
budú uložené mimo cestné teleso ( vozovka, krajnica, cestná priekopa, násyp) a to v zeleni za
cestným telesom resp. v chodníku . Križovania s uvedenými komunikáciami budú realizované
pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky
- pri križovaní vodných tokov mostné objekty na komunikáciach II.aIII. triedy nebudú využívané
na uchytenie optického vedenia.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky , sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor
dráhový stavebný úrad záväzné stanovisko zo dňa 20.8.2020 pod č.: 24237/2020/SŽDD/64950
- stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska.
Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
- po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 30242/2020/O230-3 zo dňa 31.7.2020
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržať 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.
- toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
- toto stanovisko platí 2 roky od jeho vydania.
Trenčiansky samosprávny kraj vyjadrenie zo dňa 29.5.2020 pod č.: TSK/2020/05825-4
TSK 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 realizáciou stavby za nasledovných
podmienok:
- trasa optickej siete bude stavebníkom realizovaná riadením pretláčaním popod cestnú
komunikáciu II. a III. triedy v min. hĺbke 1,2 m, uložená v multirúrach v chráničke o priemere
HOmm. Štartovacie a cieľové jamy budú umiestnené za teleso cestnej komunikácie II. a III. triedy
tak, aby pri realizácií uloženia optickej siete nedošlo k poškodeniu dotknutého cestného telesa. V
rámci dotknutej stavby optická sieť bude križovať úseky cestných komunikácií v nasledovnom
staničení:
- III/1204 v staničení v km 1,158 v dĺžke cca 9m
- 11/499 v staničení v km 31,313, v km 31,145 v dĺžke cca 10-1 lm;
- III/1187 v staničení v km 0,620 v dĺžke cca 6m;
- 11/581 v staničení km 18,372 v dĺžke cca 22m;
- 11/581 v staničení km 15,819 v dĺžke cca 10m;
- 11/581 v staničení v km 15,573 v dĺžke cca 10m;
- 11/581 v staničení v km 15,263 v dĺžke cca 10m;
- 11/581 v staničení v km 14,742 v dĺžke cca 1lm;
- 11/581 v staničení v km 14,223 v dĺžke cca 8,5m
• k vydaniu územného rozhodnutia na dotknutú stavbu je potrebné stanovisko správcu
pozemku zasiahnutého dotknutou stavbou - Stredná priemyselná škola, SNP 413/8,
Myjava 90701;
• k vydaniu územného rozhodnutia na dotknutú stavbu je potrebné stanovisko správcu
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pozemku zasiahnutého dotknutou stavbou - Nemocnice s poliklinikou Myjava,
Staromyjavská 59
k vydaniu územného rozhodnutia na dotknutú stavbu je potrebné stanovisko správcu
pozemku zasiahnutého dotknutou stavbou - Centrum sociálnych služieb - Jesienka,
Staromyjavská 899/77, 907 01 Myjava
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 dotknutom úseku cestnej komunikácie II. a III. triedy;
počas stavebnej úpravy žiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu
dotknutého úseku cesty II. a III. triedy. V prípade znečistenia stavebník odstráni okamžite
na vlastné náklady;
vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok bežnej a zimnej údržby dotknutej
cesty vozidlami a mechanizmami SC TSK;
vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku
II. a III. triedy;
dodržať podmienky správcu komunikácie Správy ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja;
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 Novom Meste nad Váhom o zvláštne užívanie pozemnej
komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia,
5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na
zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Myjave, kontaktná
osoba: Miroslav Michna, tel. kontakt: 0903/ 566 734; e-mail: miroslav.michna@sctsk.sk
do 30 dní od ukončenia realizácie stavby žiadame investora stavby v zmysle §66 ods. (2)
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení podať návrh na
vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti, ktorým vlastníkom je Trenčiansky
samosprávny kraj na základe geometrického plánu porealizačného zamerania s
vymedzením rozsahu vecného bremena s ochranným pásmom siete. Následne žiadame o
predloženie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade za
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná
osoba: Mgr. Stanislav Svatík, email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758;
po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť
okolitý terén cesty II. a III. triedy;
po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na
porealizačnú obhliadku;
stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na
nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby na ceste II. a III.
triedy;
ak sa po realizácií preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie
pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa
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jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto
nedostatku na vlastné náklady;
• TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli
súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už
vzniknutých nákladov.
Železnice Slovenskej republiky , generálne riaditeľstvo , odbor expertíz , Bratislava - súhrnné
stanovisko zo dňa 31.7.2020 pod č.: 30242/2020/O230-3
Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a
stavebných konaniach, na základe vyššie uvedeného, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR
k stavbe námietky, za dodržania nasledovných podmienok:
- Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenie vytýčiť, dohodnúť harmonogram prác
so správcom vedení SMSÚ ŽB Trnava, kontaktná osoba je p. Zimová 033/2294488, vrátane MPU.
- Po vytýčení vedení musia byť všetky práce v kolíznych miestach vykonané zvlášť opatrne a pri
križovaní resp. súbehu s inžinierskymi sieťami(voda, kanalizácia, plyn) je nutné dodržať
predpísané vzdialenosti.
- Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej
prevádzky.
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu žel.
trate.
- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR,
spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- Nakoľko ide o zásah do pozemkov ŽSR je nutné, cestou Správy majetku Bratislava, Oblastná
SM Trnava Bratislavská 6/E, majetkovo právne usporiadanie pred vydaním povolenia stavebným
úradom.
- 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.
Energotel a.s. Bratislava
V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný
do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti
Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.
Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom
majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre
vytýčenie sú uvedené na http://wvvw.energotel.sk/layout-of-networks.
Kontakt na vytýčenie: Peter Šmogrovič, mobil 091] 775 243, email: vytycovanie@energotel.sk. V
objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v
záhlaví tohto vyjadrenia.
Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a §67
Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:
Pri kontakte s vytýčenými a označenými Vedeniami dodržiavať platné predpisy
podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
vytycovanie@cnergotel.sk.
b) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a

a)
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c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných
prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy
Vedení.
Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k Vedeniam,
Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a
poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzkyschopnosť,
Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti
Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní
podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení.
Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a
značenia (zákrytové dosky, fólia, markre).
Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho
vedomia).
V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný
súhlas
V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej
dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu
sídla spoločnosti Energotel, a.s..

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na
tel. číslo +421 250 612 200.
SATRO s.r.o., Bratislava stanovisko zo dňa 31.3.2020 pod č.:1012020
- žiadame pred samotným zahájením prác o zakreslenie našich sietí a ich vytýčenie . Vyznačenie
si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou trasou
- dodržiavať priestorové normy, pri výkope v ochrannom pásme našich detí nepoužívať strojové
mechanizmy,
- v prípade odkrytia podzemných sietí, tieto zabezpečiť proti previsu a poškodeniu
- v prípade nutnosti prekládky časti sietí je tak možné urobiť po vzájomnej dohode, pričom všetky
náklady s tým spojené idú na ťarchu objednávateľa
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v platnom znení
14. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :
Zo strany účastníkov konania neboli vznesené námietky a pripomienky .
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo
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právoplatnosť. V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí
vrátane oporných a vytyčovacích bodov.
Odôvodnenie
Horeuvedený navrhovateľ podal dňa 14.5.2020 na Mesto Myjava návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby elektronickej komunikačnej siete " INTS
FTTH MYJA Myjava " v katastrálnom území Brestovec , Turá Lúka , Myjava , bez určenia
príslušného stavebného úradu .
" V zmysle § 119 ods.1 SZ " Ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa má uskutočniť v územnom
obvode dvoch alebo viacerých stavebných úradov, určí príslušný stavebný úrad krajský stavebný
úrad".
Na základe tohto ustanovenia Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
štátnej stavebnej správy , Trenčín určil stavebný úrad Mesto Myjava dňa 24.9.2020 pod č.: OUTN-OVBP2-2020/029945-002.
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby neposkytovala dostatočný podklad
a tak navrhovateľ bol vyzvaný výzvou zo dňa 11.11.2020 pod č. 2010/20883/2020/MY/SOU na
doplnenie a zároveň územné konanie bolo prerušené rozhodnutím zo dňa 11.11.2020 pod č.j.:
2010/20884/2020/MY/SOU. Na základe žiadosti o predĺženie lehoty na doloženie chýbajúcich
dokladov bola lehota na ich doloženie predĺžená a to výzvou zo dňa 7.1.2021 pod č.:
2010/2020/70/2021/MY/SOU a územné konanie bolo prerušené rozhodnutím zo dňa 7.1.2021
pod č.: 2010/2020/70/2021/MY/SOU. Stavebník chýbajúce doklady doložil dňa 23.2.2021 a dňa
18.5.2021.
Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. h) stavebného zákona zaradená medzi
inžinierske stavby - diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia,
telekomunikačné stožiare, transformačné stanice a súčasne je stavba v zmysle § 139 ods. 3 písm.
f) stavebného zákona líniovou stavbou.
Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo,
možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití
územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
Podľa § 5 ods. 1. zákona č. 351/2011 Z.z. podnikom na účely tohto zákona je každá osoba,
ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. Poskytovanie siete alebo služby v oblasti
elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním.
Navrhovateľ predložil od Telekomunikačného úradu SR , odboru technickej regulácie , Bratislava
potvrdenie zo dňa 17.7.2013 pod č.: 2206/2013 , že si splnil oznamovaciu povinnosť ako podnik
poskytujúci verejné siete alebo služby.
Podľa § 66 ods.1 písm. a) zákona č.351/2011 Z.z zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a
stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, a písm. b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním,
prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, .
Podľa § 66 ods. 2. zákona č. 351/2011 Z.z. - Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa
odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na
vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu
vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1,
oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
Podľa § 66 ods. 3. zákona č. 351/2011 Z.z. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný
pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo
porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu
práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní
vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo
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poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho
upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa
Podľa § 66 ods. 4. zákona č. 351/2011 Z.z. Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný
uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných
prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to
nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla
škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si
musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa
dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr
však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo.
Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich
môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v
príslušnom podniku.
Podľa § 66 ods. 5. zákona č. 351/2011 Z.z. Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v
dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má
právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného
roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia
užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady
nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo
dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
Podľa § 32 stavebného zákona umiestňovať stavby v území možno len na základe
územného rozhodnutia, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronickej komunikačnej siete, vrátane oporných
a vytyčovacích bodov.
Podľa § 76 písm. ods. 1) stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú
na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce,
pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia.
Na uvedenú stavbu sa stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje.
V zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona „ Začatie územného konania o umiestnení líniovej
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere
a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom
územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania
verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi „
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu v zmysle § 139 ods. 3 písm. f ) stavebný úrad oznámil
oznámením zo dňa 25.5.2021 pod č.j.: 2010/2020/14305/2021/MY/SOU začatie územného
konania účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26 ods.2 správneho zákona bolo
oznámenie zverejnené na úradnej tabuli mesta Myjava a na dočasnej tabuli mesta Myjava po
dobu 15 dní Dotknutým orgánom bolo začatie územného konania oznámené jednotlivo .
V oznámení boli účastníci konania ako i dotknuté orgány upozornení v zmysle § 36 ods.1 , že
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne
neprihliadne. Taktiež boli účastníci konania v oznámení upozornení, že v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Podľa § 36 ods.3 stavebného zákona Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote , v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad
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na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe , predpokladá sa , že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Zo strany dotknutých orgánov nebolo požiadané o predĺženie lehoty na riadne posúdenie návrhu.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje .
K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov :
- BVS a.s., Bratislava , vyjadrenie zo dňa 23.4.2020 pod č.: 11343/2020/TL
- ZsDis a.s., Bratislava , stanovisko zo dňa 24.6.2020 pod zn.: CD 36047/2020, zo dňa 30.4.2020
pod zn.: CD 23385/2020
- OÚ Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠSOH vyjadrenie zo dňa 27.4.2020 pod č.: OU-MY-OSZP2020/000547-002
- OU Myjava , odbor SoŽP , úsek ŠSOPaK stanovisko zo dňa 9.2.2021 pod č.: OU-MY-OSZP2021/000159-006 a zo dňa 9.6.2020 pod č.: OU-MY-OSZP-2020/000543-002 a zo dňa 7.9.2020
pod č.: OU-MY-OSZP-2020/000543-004
- Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP, úsek ŠVS súhlas § 27 ods.1písm.a) zo dňa 13.11.2020 pod
č.: OU-MY-OSZP-2020/000919-004 a vyjadrenie k PD zo dňa 17.6.2020 pod č.: OU-MY-OSZP2020/000544-002
- OÚ Myjava , odbor SoŽP, úsek ochrany pred povodňami , stanovisko zo dňa 19.7.2021 pod č.:
OU-MY-OSZP-2021/000938-002
- SVP š.p. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 4.6.2020 pod č.: CS SVP OZ BA 1278/2020/4 a zo dňa
27.4.2020 pod č.: CS SVP OZ BA 1278/2020/2
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom , stanovisko zo dňa 20.4.2020 pod č.: ORHZ –NM22020/000030-001
- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne , záväzné stanovisko zo dňa 15.4.2020 pod č.: KPUTN2020/8103-2/27459/NIP, zo dňa 29.9.2020 pod zn.: KPUTN- 2020/8103-6/77991/NIP, zo dňa
5.5.2020 pod č.: KPUTN-2020/8103-4/32788/NIP
- Mesto Myjava stanovisko zo dňa 5.5.2020 pod č.: 10180/1124/2020/MY/ŽP- Ma
- SPP distribúcia a.s. , Bratislava zo dňa20.4.2020 pod č.: TD/NS/0319/2020/Mo
- Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR , útvar vedúceho hygienika rezortu ,
Bratislava záväzné stanovisko zo dňa 17.6.2021 pod zn.: 33122/2021/ÚVHR/75345
- SATRO s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 31.3.2020 pod č.: 1012020
- Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Trenčín, odd. telekomunikačných služieb vyjadrenie
zo dňa1.4.2020 pod č.: sITB-OT4-2020/000345-334
- OTNS Bratislava vyjadrenie zo dňa 1.4.2020 pod č.: 1728/2020
- Slovanet Bratislava vyjadrenie zo dňa 7.4.2020
- O2 Slovakia s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 3.4.2020
- Turk Telekom International SK, Bratislava vyjadrenie zo dňa 3.10.2020
- Dial Telecom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 31.3.2020
- Veolia Energia Slovensko a.s., Bratislava vyjadrenie zo dňa 31.3.2020
- Bytový podnik Myjava s.r.o. vyjadrenie zo dňa 17.4.2020
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava vyjadrenie zo dňa 31.3.2020 pod č.:
629/2020
- OÚ Nové Mesto nad Váhom, odbor CD a PK vyjadrenie zo dňa 16.4.2020 pod č.: OU-NMOCDPK-2020/005150-002
- Hydromeliorácie š.p., Bratislava vyjadrenie zo dňa 6.4.2020 pod č.: 1913-2/120/2020 a
vyjadrenie k doplnenej dokumentácii zo dňa 19.5.2020 pod č.: 2422-2/120/2020
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku , Bratislava vyjadrenie zo dňa 6.4.2020 pod
č.: ASM-41-793/2020
21

TSK , Trenčín vyjadrenie zo dňa 29.5.2020 pod č.: TSK/2020/05825-4
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie zo dňa 13.5.2020
pod č.: OU-NM-PLO-2020/005109-002, záväzné stanovisko v ochrannom pásme lesa zo dňa
28.9.2020 pod č.: OU-NM-PLO-2020/011313-002
- OR PZ ODI Nové Mesto nad Váhom záväzné stanovisko zo dňa 25.9.2020 pod č.: ORPZ-NMODI1-261-001/2020-ING
- Michlovsky s.r.o. , Piešťany vyjadrenie zo dňa 1.4.2020
- Obec Brestovc vyjadrenie k PD zo dňa 1.6.2021 pod č.: OcÚ-Br-182/2021-003
- SC TSK Trenčín vyjadrenie k PD zo dňa 25.5.2021 pod č.: SC/2021/1204-2
- Okresný úrad Myjava , odbor krízového riadenia stanovisko zo dňa 6.4.2020 pod č.: OU-MYOKR-2020/000226-017
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný
úrad záväzné stanovisko zo dňa 20.8.2020 pod č.: 24237/2020/SŽDD/64950, stanovisko zo dňa
28.5.2020 pod č.: 30452/2021/SŽDD/67151 a mailová komunikácia zo dňa 21.6.2021
Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 100,00 € uhradený v pokladni Mesta Myjava.
Poučenie
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mesto Myjava ,
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava . Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Pavel Halabrín
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Myjava a na webovej stránke mesta Myjava , na
úradnej tabuli obce Brestovec na webovej stránke obce Brestovec. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Vyvesené dňa ............................................................................
Zvesené dňa ..............................................................................
odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby
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Príloha pre navrhovateľa - Slovak Telekom a.s. v zastúpení splnomocnenca elkatel s.r.o.,
Račianska 96, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto : 1 x overená dokumentácia v
územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručuje sa elektr. poštou :
1.Slovak Telekom a.s. v zastúpení splnomocnenca elkatel s.r.o., Račianska 96, Bratislava mestská časť Nové Mesto 831 02
2. Mesto Myjava - oddelenie výstavby a ŽP
3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS , úsek ochrany pred povodňami
4. Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia , Moravská 1, 907 01 Myjava
5. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ,
Hviezdoslavova 36, 915 41
8. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor , Hviezdoslavova 36, 915 41
9. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného
hygienika Bratislava , Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
10. Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový
stavebný úrad, Námestie slobody 6, 811 05 Bratislava
13. Železnice SR , Generálne riaditeľstvo , odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
14. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
15. HYDROMELIORÁCIE š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
16. SVP.š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
17. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
18. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
19. SATRO s.r.o. , stredisko Myjava, Hurbanova 22, 907 01 Myjava
20. UPC BROADBANDSLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
21. Bytový podnik Myjava s.r.o., 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
22. ZsDis a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
23. Obec Brestovec - p. Dušan Duga, starosta
24. verejnou vyhláškou známym aj neznámym účastníkom konania
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