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ROZHODNUTIE  
VEREJNOU  VYHLÁŠKOU 

 
 

Navrhovateľ  :  Stredoslovenská distribučná, a. s.  
V zastúpení        : B I N Ó , s. r. o. 
 

Adresa  : 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8   
   010 07 Žilina, Jaseňová 3223/34 
                              
Podal dňa  : 31. 01. 2020, doplnil 25. 05. 2020            návrh  na vydanie rozhodnutia  o                 
                       

umiestnení stavby  : „ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS 
  a rozšírenie NNK “  
                                

v katastrálnom území  : Horovce 
 
na pozemku parc. č.       : KN C 192, KN C 548/1, KN C 691/38, KN C 691/47,  
 KN C 691/64, KN C 691/65, KN C 691/127, KN C 691/55, 
 KN C 691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86, 
 KN C 691/222, KN C 691/223, KN C 691/206,  
 KN C 691/105, KN C 691/128 ( k. ú. Horovce),  
 KN C 156 – KN E 164/30 (k.ú. Dulov, okres Ilava),   
 KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava) 
 
 Obec Horovce, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 3 a § 117, ods. 1) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 
zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, určený listom Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. 
OU-TN-OVBP2-2019/040013-003 zo dňa 17. 12. 2019 na územné konanie a vydanie územného 
rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné konanie a vydanie 
koladuačného rozhodnutia na stavbu „11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK“, 
posúdil predložený návrh podľa § 35 - 38 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia  v y d á v a  podľa 
§ 39 a) cit. stavebného zákona  
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ROZHODNUTIE  O UMIESTNENÍ STAVBY 
 

„ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS  
a rozšírenie NNK “ 

 
 Stavba bude realizovaná na pozemkoch podľa katastra nehnuteľností parc. č. KN C 192, KN C 
548/1, KN C 691/38, KN C 691/47, KN C 691/64, KN C 691/65, KN C 691/127, KN C 691/55, KN C 
691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86, KN C 691/222, KN C 691/223, KN C 691/206, 
KN C 691/105, KN C 691/128, KN C 156 – KN E 164/30 (k.ú. Dulov, okres Ilava),  KN C 156 – KN 
E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava) v katastrálnom území Horovce, obec Horovce ako líniová stavba tak, 
ako je to zakreslené v situácii osadenia M 1:500, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Popis a účel  stavby: 
Povoľuje sa líniová inžinierska stavba – umiestnenie novej kioskovej trafostanice a vybudovanie novej 
NN siete s dostatočnou kapacitou na pripojenie nových odberných miest v danej lokalite.  Stavba sa 
vykonáva vo verejnom záujme. 
Napäťová sústava:  VN – 3 AC 22kV, 50 Hz, 22kV – sieť s nízkoimpedančne uzemnením 

neutrálnym bodom 3PEN, 230/400V,  ∼50 Hz , TN – C 
Námrazová oblasť: Stredná 
Znečistenie:  Malé - Z I 
Charakter stavby : osadenie kioskovej TS, vybudovanie NNK kábelového vedenia pre napojenie    
                               nových OM   
Projektovaná kapacita:  VNK prípojka, Kiosková trafostanica, kábelový rozvodu NNK s osadením 

pilierových prípojkových skriniek 
Zaradenie EZ:  Podľa vyhlášky č. 508/2009 §3 príloha č.1, III. časť v závislosti od miery 

ohrozenia ide o vyhradené technické zariadenie: 
   -s vysokou mierou ohrozenia skupiny "A" podľa bodu A.c) ako prenosová a 
     distribučná sieť elektrizačnej sústavy (VN časť trafostanice) 
   -s vyššou mierou ohrozenia skupiny "B" podľa bodu B ako technické  
   zariadenie elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty 
   (pre kioskovú trafostanicu VN/NN ako zariadenie s vysokým a nízkym 

napätím). 
Stupeň dodávky el. energie: Podľa STN 34 1610 - 3. stupeň 
Charakteristika územia : 
Jestvujúce i navrhované elektrické rozvodné elektrické rozvodné zariadenia sa nachádzajú v 
katastrálnom území obce Horovce a obce Dulov. Terén územia, kde bude stavba realizovaná je 
rovinatý. Územie, ktorým navrhované vedenie prechádza, sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti 
ani v ochrannom pásme zdroja pitnej vody. Terén nie je v celom rozsahu prístupný pre kolesové 
vozidlá.  
NN rozvodná sieť a rozvody NN sú  osadené na pozemkoch obce a súkromných vlastníkov. 
Námrazová oblasť „S“ – stredná. Ochranné pásma: pre 1 kV a 22kV kábelové vedenie je ochranné 
pásmo 1m na každú stranu. Vzdušné vedenie VN závesného kábla má ochranné pásmo 2 m na každú 
stranu. V rozsahu celej stavby nedôjde k výrubom stromov a kríkov. Doprava materiálu a pracovníkov 
na stavbu sa bude zabezpečovať kolesovými vozidlami po štátnych a miestnych komunikáciách, 
poprípade na spevnených poľných cestách.  
Súčasný stav : 
Dôvodom stavby je napojenie nových OM. Žiadatelia sú individuálni stavebníci a developer. Boli 
podané žiadosti o zriadenie OM v počte 17 žiadostí - (4x3x25A s kúrením) a (13x3X32A). V krátkej 
budúcnosti sa predpokladá vytvorenie ďalších - výhľadové - cca 46 OM. Z uvedených dôvodov sa v 
predmetnej lokalite zrealizuje nová kábelová prípojka VNK, osadenie novej kioskovej trafostanice 
a vybudovanie nového káblového rozvodu NNK vrátane osadenia prípojkových skríň PRIS 
a rozšírenie jestv. distribučného kábelového rozvodu.  
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Stavebno-technické riešenie stavby: 
Úsek č.A/1.1  VNK prípojka pre novú TS 
Napäťová sústava: 22 k V, 50 Hz. Ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania. 
Navrhovaný podperný bod (-2-) bude osadený v jestvujúcej trase závesného káblového vedenia 22-
DISTRI, medzi jestv. jednostĺpovou trafostanicou (-1-) a jestv. podperným bodom (-3-) linky č. 197, 
úsek - 197/usek/50. Na PB bude osadený nový vodorovný úsekový vypínač (označený 
197/uv/horovce_luhy). Jestv. závesný kábel 22-DISTRI sa skráti a napojí sa na prívodné svorky 
nového ÚV. Na vývodné svorky sa napojí závesný kábel 22-DISTRI v dĺžke 20m, ukončený na 
prívode jestv. jednostĺpovej trafostanice (197/ts/horovce_luhy).  
Úsek č.A/1.2.  VN prípojka pre 197/ts/horovce_Iuhy 
Navrhovaná VN prípojka pre novú distribučnú trafostanicu bude riešená VN zem. káblom o priereze 
70 mm2 v dl. 580m, odbočením z nového PB, cez zvislý úsekový vypínač s integrovanou prepäťovou 
ochranou (označený 197/uv/horovce_luhy.2).  
Úsek č.A/1.3  Trafostanica Luhy.2   
Napäťová sústava — 3 PEN ‚ 22 kV, 50 Hz - IT  a  230/400V, 50Hz, TN-C.  Ochrana pri poruche 
samočinným odpojením napájania.   
Trafostanica (zn. 197/ts/horovce_luhy.2) bude navrhnutá ako kiosková koncová do 630 KVA 
s vonkajším ovládaním, typu MKP800, umiestnená podľa doloženej situácie. Počet NN vývodov - 6 (z 
toho 2X rezerva). Požaduje sa elektronický ampérmeter EAM s displejom, pripojený cez skúšobnú 
svorkovnicu. Transformátor s prevodom 22/0,42 kV - 160 kVA.  
Úsek č.A/1.4  NN káblové rozvody - demontáž  
Napäťová sústava — 3 PEN ‚ 230/400V, 50Hz, TN-C. Ochrana pri poruche samočinným odpojením 
napájania.   
Zdemontujú sa jestvujúce skrine PRIS v počte 2ks - zn. SR 6 Horovce - IBV č. 4 a zn. RIS 5 Horovce 
- IBV c.1. podľa doloženej jednopólovej schémy a situácie.  
Úsek č.A/1.5)  NN káblové rozvody - montáž  
napäťová sústava — 3 PEN ‚ 230/400V, 50Hz, TN-C. Ochrana pri poruche samočinným odpojením 
napájania.   
V lokalite budú realizované NN Káblové rozvody prostredníctvom NN zem. kábla o priereze 240mm2 
v dl. 1140m. Tieto sa napoja z novej TS 197/ts/horovce_luhy.2. Pre pripojenie nových OM bude 
realizovaná v novom NNK montáž nových rozpojovacích skríň PRIS v počte 20ks ( z toho 18ks 
nových rozpojovacích skríň a 2ks vymenených rozpojovacích skríň). Domové prípojky k jednotlivým 
OM nie sú predmetom tejto PD, budú riešené individuálne pre každého stavebníka.  
Úsek č.A/1.6)  Optochránička  
V trase navrhovaných kábelových rozvodov do spoločného výkopu sa položí aj optochránička 
v celkovej dĺžke 1275 m. 
Zemné práce budú pozostávať z výkopu a záhrnu rýh pre káblové vedenia a pre osadenie trafostanice. 
Zemné práce sa budú realizovať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a zariadení. Výkopy 
sa budú prevádzať strojne v miestach tam, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu inžinierskych sietí, ručne. 
Zemina, v ktorej sa budú prevádzať zemné práce, je tretej až štvrtej triedy.  
Ochranné pásma: VN 22kV káblové vedenie a 1 kV káblové vedenie má ochrannú vzdialenosť 1m na 
každú stranu. Ochranný priestor kioskovej trafostanice je železobetónový skelet. 
Pre VT - a VVT - plynovody je potrebné dodržať vzdialenosť 5m od  potrubia a 10m od 
odvodňovacích ventilov u všetkých vedení do 35kV. V súvisle zastavanom území obcí je možné 
uvedené vzdialenosti pre vedenie do  35kV zmenšiť až na 0,8m, u plynovodov len pre NTL a STL. 
Podľa čl. 6.31 je min. vzdialenosť medzi stožiarom (kotvou, zemničom) a podzemným  oznamovacím 
káblom 0,8m, u chráneného kábla sa môže vzdialenosť  zmenšiť na 0,3m. Spôsob ukladania káblov 
určuje STN 33 2000-5-52 (STN 34 1050). 
Pred realizáciou stavby – začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie cudzích 
inžinierskych sietí prípadne iných podzemných zariadení, ktoré by mohli byť realizáciou dotknuté. 
Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky normy STN a PNE, prípadne ďalšie smernice, ako i 
všetky zásady bezpečnosti pri práci. Po ukončení výstavby je potrebné terén uviesť do pôvodného 
stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť užívateľom resp. majiteľom. 
Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-5-51) 
Druh priestoru : VI - Vonkajšie priestory :  
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NEBEZPEČNÉ: AA7 / AB7 / AC1 / AD2 / AE3 / AF2/ AG1 / AH 1 / AK1 / AL1 / AM1 / AN2 / AP1 
/ AQ2 / AR2 / AS2 
 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením  § 39, 39a stavebného 
zákona  a ustanovením  § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia  stavebného zákona stanovujú tieto podmienky : 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese  
v mierke katastrálnej mapy 1:5000 a dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Binó, 
s.r.o., Ing. Štefan Binó, Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina. Stavba bude umiestnená v súlade s 
priloženou situáciou umiestnenia stavby, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  
2. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) je potrebné dodržať    
STN 73 6005.   Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  
3. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy   
a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.  
4. Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou 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.  
5. Pokiaľ budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a dôjde k trvalému, alebo dočasnému 
použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, povinnosťou investora pred vydaním 
príslušného povolenia je požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o 
vydanie rozhodnutia o trvalom, resp. rozhodnutia alebo stanoviska o dočasnom odňatí 
poľnohospodárskej pôdy podľa zákona NR SR 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 
zmien a doplnkov. 
6. Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov. 
7. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita 
povrchových a podzemných vôd, dbat' o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne 
ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 
Mechanizmy používané pri prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality 
povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodného toku. 
8. Pred zahájením zemných prác súvisiacich s uložením káblových rozvodv v zemi požiadať 
jednotlivých správcov podzemných vedení o vyjadrenie sa a o ich presné vytýčenie v teréne. 
9. Dodržanie podmienok obce, dotknutých orgánov a iných právnických osôb v rozsahu dotýkajúcich 
sa umiestnenia stavby: 
a) Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina vo vyjadrení č. ET/MM19/1538 zo dňa 10. 12. 2019 
pre územné a stavebné konanie : 
Stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a.s., 
Žilina, a Energotel, a.s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 
b) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, OZ Piešťany, Správca povodia stredného Váhu I. 
Púchov v stanovisku zn. CS SVP OZ PN 9420/2019 zo dňa 11. 12. 2019 ako správca vodných tokov 
s predmetnou stavbou súhlasí a uvádza:  
- K zahájeniu osadenia prechodového stožiaru na parcele KN C 156, k. ú. Dulov v blízkosti vodného 
toku, žiadame prizvať zástupcu našej organizácie – Ing. Rázgová Martina, tel. č. 0910 459 901. 
- Požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nadmerne nepoškodzovať brehy, neukladať predmety 
a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečisťovať vodu alebo inak ohrozovať jej kvalitu, resp. 
vykonávať iné činnosti v rozpore s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
- Naša organizácia nezodpovedá za žiadne škody na elektrických rozvodných zariadeniach. 
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici v záväznom 
stanovisku č. A/2019/02430-2-HŽPaZ zo dňa 12. 12. 2019 súhlasí sa s návrhom žiadateľa BINÓ, 
s.r.o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina, IČO 51 969 77 na územné konananie stavby „11458  _horvce 
– Luhy: Zahustenie TS a rošírenie NNK“ v k.ú. Horovce. 
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d) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vo vyjadrení na 
účely územného a stavebného konanania č. ORHZ-PB1-973-001/2019 zo dňa 16. 12. 2019 nemá 
pripomienky. 

V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 9. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby — diaľkové a miestne rozvody 
elektriny t. j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný 
orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviska.  
e) Obec Dulov v stanovisku č. j. 1498/2019 zo dňa 17. 12. 2019 k realizácii stavby „11458 – Horovce 
– Luhy: Zahustenie TS a rozšírenie NNK“ : 

V zmysle vašej žiadosti, v ktorej vysvetľujete akým spôsobom dôjde k realizácií Vám 
oznamujeme, že s realizáciou stavby „11458 – Horovce – Luhy: Zahustenie TS a rozšírenie NNK“, 
v katastrálnom území Horovce a vybudovaním novej NN siete súhlasíme. 
f) SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava vo vyjadrení č. TD/NS/0896/2019/Kr zo dňa 18. 12. 2019 pre 
stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem 
existujúcich plynárenských zariadení:  
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:    
plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL plynovod   
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno   
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno   
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej 
len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského 
zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
energetike“): 
SÚHLASÍ vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich 
podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),  
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m,  
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pasme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Ššmo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z 
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a 
výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok oprav, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 
zariadení, 
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činnosti v ochrannom pasme plynárenských zariadení,  
- stavebník |e povinný realizovať výkopové prace vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného denníka, 
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- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto prace nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, 
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt počas odkrytia zabezpečene proti 
poškodeniu, 
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 
poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 
SPP-D na tel.č. 0850 111 727 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o 
energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže 
dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne 
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 
§ 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
- stavebník je povinný pri 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 
702 01, 702 02, 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- v ochrannom pasme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty apod., 
OSOBITNÉ PODMIENKY:  
- vyjadrenie slúži aj pre účely územného konania.  
UPOZORNENIE: 
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 
bezpečnostných pasiem) ku dňu jeho vydania. 
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
Stanovisko a podmienky v ňom stanovene sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 17. 12. 2020, ak stavebník túto lehotu zmešká je 
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade ak 
dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 
vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 
bolo toto stanovisko vydané. 
g) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vo 
vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2019/001602-002 zo dňa 19. 12. 2019 k projektovej dokumentácii: 
- z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt pre realizáciu stavby „11458 
– Horovce – Luhy: Zahustenie TS a rozšírenie NNK“ v zmysle § 28 vodného zákona možný. 
Uvádzame: 
- V zmysle predloženej projektovej dokumentácie trasa vedenia NNK je v svojej časti vedená súbežne 
s vodným tokom Suchlica, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ 
Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov. V prípade, že umiestnenie káblového vedenia 
bude v pobrežnom pozemku vodného toku Suchlica, uskutočnenie stavby podlieha vydaniu súhlasu v 
zmysle § 27 odst. 1) vodného zákona, pričom príslušným úradom pre jeho vydanie je tunajší úrad. 
Podkladom k vydaniu súhlasu bude stanovisko správcu vodného toku‚ SVP š.p. OZ Piešťany a 
projektová dokumentácia. Tento súhlas bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia 
navrhovanej stavby. 
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V zmysle § 49 ods. (2) vodného zákona pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia 
brehu a druhu vegetácie pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary. 
- V prípade, že v čase výstavby stavby dochádza k zaobchádzaniu so škodlivými látkami alebo 
obzvlášť škodlivými látkami je potrebné postupovať súlade s § 39 vodného zákona. 
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.  
g.1) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového 
hospodárstva vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2020/000053-002 zo dňa 13. 01. 2020 k projektovej 
dokumentácii v zmysle § 99 ods.(1) písm. b) bod 1 a 2 zákona o odpadoch súhlasí za uvedených 
podmienok : 
1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2. Viesť evidenciu za každý odpad samostatne. Odpady je potrebné zahrnúť do celoročného ohlásenia 
o vzniku odpadu a nakladaní s ním typ dokladu „P“ a predložiť tunajšiemu úradu do 28.02. za 
predchádzajúci rok. 
6. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k 
poškodzovaniu hmotného majetku. 
Predmetné záväzné stanovisko sa vydáva pre účely územného a stavebného konania a nenahrádza 
vyjadrenia, stanoviská ani rozhodnutia iných orgánov štátnej správy. 
g.2) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 
prírody a krajiny v záväznom stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/000038-002 zo dňa 16. 01. 2020 a č. 
OSZP 2020/001196-2/HJ ZJ 16, 10 zo dňa 31.08.2020 k územnému rozhodnutiu: 
- má z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody k PD vyššie uvedenej stavby 
a k vydaniu stavebného povolenia nasledovné pripomienky: 
1/ v prípade, ak pri rekonštrukcii vyššie uvedeného jestvujúceho elektrického vedenia bude 
nevyhnutne odstránenie drevín potrebné zaslať oznámenie o vyrúbe drevín v zmysle § 47 ods.7 zákona 
NR SR Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších tunajšiemu úradu 15 dní pred 
plánovaným termínom vyrúbu drevín 
2/ z dôvodu ochrany chránených druhov živočíchov prípadný výrub drevín je nutné naplánovať s 
realizáciou v mimovegetačnom období t.j. od 1.10. do 31.3. 
3/ zemné práce pri osadení podperných bodov v blízkosti koreňového systému drevín realizovať 
šetrným spôsobom a práce organizačne naplánovať tak, aby korene stromov neboli dlhodobo odkryté a 
vystavené riziku silného preschnutia. 
g.3) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa v 
súhlase č. OU-PU-OSZP-2020/000366-002 zo dňa 03. 02. 2020 podľa § 27 vodného zákona na 
stavbu: „11458 - Horovce - Luhy: Zahustenie TS a rozšírenie NNK“, ktorá môže mať vplyv na stav 
povrchových a podzemných vôd vydáva súhlas podľa 27 ods. 1 pism. a) vodného zákona, vzhľadom k 
tomu, že stavba bude vedená v pobrežnom pozemku vodného toku Suchlica, za nasledovných 
podmienok: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „11458 - Horovce - Luhy: Zahustenie TS 
a rozšírenie NNK“ vypracovanej spoločnosťou Bíno s.r.o. - Ing. Štefan Bíno, Jaseňová 3223/34, 010 
07 Žilina. 
2. Projektová dokumentácia rieši osadenie novej kioskovej trafostanice, koncovej do 630 kVA, 
vybudovanie káblového vedenia pre napojenie nových odberných miest (17+46 výhľadových) vrátane 
osadenia prípojkových skríň PRIS a rozšírenie jestvujúceho distribučného kabelkového rozvodu. Nový 
stĺp č. 2 bude umiestnený na pozemku č. KNC 192 k.ú. Horovce, 4,00 m od brehovej čiary vodného 
toku. 
3. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko správcu vodného toku Suchlica (Kvašov č.toku: 2852) – 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, šp., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., list 
č.j. CS SVP PN 9420/2019 zo dňa 11. decembra 2019: 
- K zahájeniu osadenia prechodového stožiaru na parcele KN C 156, k.u. Horovce žiadame prizvať 
zástupcu SVP šp., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, Ing. Rázgová Martina, tel. č. 0910 459 901. 
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- Požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nadmerne nepoškodzovať brehy, neukladať predmety 
a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečisťovať vodu alebo inak ohrozovať jej kvalitu a zdržať sa 
iných činnosti, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
- Nezodpovedáme za žiadne škody na elektrických rozvodných zariadeniach. 
4. V prípade, že v rámci výstavby dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ten, kto túto situáciu spôsobil 
je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť 
Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) alebo okresnému úradu, alebo na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Pôvodca 
úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredne opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých 
následkov. 
5. S odpadom, ktorý vznikne počas výstavby a užívania stavby, zaobchádzať v súlade so zákonom o 
vodách a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál 
kontaminovaný znečisťujúcimi latkami zhromažďovať v nádobách na to určených. 
Súhlas vydaný orgánom štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. 
Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne 
do jedného roka od vydania súhlasu. 
h) O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vo vyjadrení zo dňa 23. 12. 2019 : 
- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K 
predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto 
vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania. 
i) Krajský pamiatkový úrad  Tren čín v záväznom stanovisku zn. KPUTN-2020/142-2/286 zo dňa 
03. 01. 2020 súhlasí s realizáciou líniovej stavby  a určuje tieto podmienky:  

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou 
požadujeme ohlásiť najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom 
alebo telefonicky s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom  k tomu, že nie je možné vylúčiť 
narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti 
pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín 
kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom e-emailom alebo telefonicky 
(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu. 

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  ihneď 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 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 toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.  
 Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej 
samosprávy.  

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového 
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na 
účel, na ktorý je určené. 

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby. 
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j) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor v stanovisku č. j. OU-PB-PLO-
2020/000585-002 zo dňa 03. 01. 2020 použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
na čas kratší ako jeden rok : 
- povoľuje v termíne od 05. 2020 - 05. 2021 
C KN 192, C KN 691/38, C KN 691/47, C KN 691/64, C KN 691/65, C KN 691/91, C KN 691/222 a 
C KN 691/223 vedené v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda v k. ú. Horovce o výmere 0,0506 ha. 
Vstup na poľnohospodarske pozemky podľa ustanovenia § 18 ods. 1, 2 zak. 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 / ďalej len 
zákon / za týchto podmienok: 
1. Vstup na poľnohospodársky pozemok je povolený len na nevyhnutný čas v predpokladanom 
termíne 05. 2020 - 05. 2021, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. Dočasný 
záber pôdy bude vykonaný v rozsahu tak, ako je vyznačené v priloženej dokumentácii. 
2. Pred začatím prác je potrebné vykonať skrývku humusového horizontu pôdy do biologicky účinnej 
hĺbky 20 cm ornice v zmysle predloženej bilancie skrývky humusového horizontu pôdy, ktorú vypraco 
vala odborne spôsobila osoba a túto udržiavať v nezaburinenom stave po dobu dočasného záberu. 
3. Po ukončení prác, skrývku ornice použiť na spätné zahumusovanie dočasne odňatej pôdy a uviesť 
poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, v zmysle predloženého projektu. 
4. Ukončenie záberu nahlásiť na Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor a zvolať 
komisionálnu ohliadku ukončenia dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy. 
V prípade nedodržania podmienok dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy do 1 roka, budeme 
postupovať v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) zákona. 
j.1) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor v stanovisku č. j. OU-PB-PLO-
2020/000584-002 zo dňa 03. 01. 2020 súhlasí s navrhovanou jednorazovou zmenou druhu pozemku. 
Za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, 
je potrebne požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na zastavanú plochu s 
predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia pridelení súpisného čísla na stavbu a 
tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Pôchov, katastrálny odbor. 
k) Považská vodárenská spoločnosť, a. s., Považská Bystrica vo vyjadrení č. 10469/21/2020-CA zo 
dňa  07. 01. 2020 :  
Účelom stavby je umiestnenie novej kioskovej trafostanice a vybudovanie novej NN siete na 
pripojenie nových odberných miest v lokalite, kde sa plánuje výstavba rodinných domov. 
K žiadosti uvádzame : 
1. V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
(ďalej len PVS as.) - viď priložená situácia z GIS-u. Vodovody sú zakreslene zelenou farbou. 
2. Upozorňujeme, že sa jedná len o informatívny zákres, t.j. zakreslene inž. sieti v správe PVS 
a.s. je len orientačné. 
3. Investor je povinný zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie 
vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a.s. ‚ ul. Nová 133, 
017 46 Považská Bystrica, tel. 0905 850734. 
4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní IS a pri 
umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a 
kanalizácii v zmysle zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších doplnkov a zmien. 
5. Začiatok a koniec realizácie zemných prac žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Stupňana č.t. 
0915595797. 
6. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ 
a vlastný „Protokol o dodržaní STN 7360 05 a ochranného pásma verejného vodovodu, ktoré budú 
podpísane majstrom prevádzky vodovodov. 
7. Upozorňujeme, že v tejto lokalite je v súčasnosti budovaná stavba Rozšírenie verejného vodovodu“ 
v investorstve fy SAVAR s.r.o., Banská Bystrica. Žiadame zabezpečiť koordináciu prác medzi 
jednotlivými stavbami rozšírenia vodovodu a rozšírenia NNK siete, aby bola dodržaná STN 736005 
o priestorovom usporiadaní inžinierskych sieti a taktiež § 19 odsat. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
8. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v stavebnom povolení. 
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l) Michlovský spol s. r. o. , Piešťany vo vyjadrení č. BA-0253/2020 zo dňa 22. 01. 2020: 
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické 
káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.  
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 
súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, 
optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ 
a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s.  
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 
o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. ním poverená servisná organizácia. 
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.  
Upozorňujeme, že:  
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a. s., sa môžu nachádzať TKZ 
iných prevádzkovateľov, 
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom tohto 
vyjadrenia 
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať 
u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,  
- preukázateľné oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm skutočného uloženia, aby 
pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú 
stranu od vyznačenej polohy PTZ,  
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu,  
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 
k PTZ,  
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochranom pásme, 
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 
osobou,  
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 
dosky, fólia, markery),  
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378  
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),  
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy,  
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti 
podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie 
a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť 
dole uvedeným dátumom.  
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange          
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke 
uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.  
Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Krošlák. 
PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do 
projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách zodpovedá projektant !    
30.8.2020  Toto vyjadrenie stráca platnosť! 
m) Stredoslovenská distribučná,  a. s., Žilina vo vyjadrení zo dňa 22. 01. 2020 súhlasí s vydaním 
územné a stavebné povolenie podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom 
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tohto listu na vyššie uvedenú stavbu. 
S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 
Hlavné smery navrhovaného technického riešenia: 
SO 01 - VN káblová prípojka 

- 22-DISTRI   3x50 mm2    - dl. 20m 
- 3x(NA2XS(F)2Y 1X7ORM/16 12,7/22kv)  - dl. 580m 

SO 02 - NN Káblové rozvody 
- 2x (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM mm2 - dl. 1140m 
- optochránička:     - dl. 1275m 

SO 03 Demontáž zemnej káblovej NNk siete 
Skrine PRIS      -2 ks 

PS 01 - Transformačná stanica 22/0,42 kV 
- Kiosková koncova do 630kVA, výrobca GRAPER - 1 ks 
- Typ: MKP 800 

- RTS/6 vývodový do 400A 
- transformátor: 160kVA. 

Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 
50/1976 Zb., § 46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu 
katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú 
dokumentáciu je potrebné doručiť v požadovanej forme podľa štandardov projektovej dokumentácie 
pre SSD. 
n) Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo vyjadrení č. 6612002597 z 29.01.2020 pre stavebné povolenie: 
- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, 
a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 
Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné : 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z. z. ) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenia §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 sietí: 
Marcel Garai,  marcelgarai@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. 
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 zriaďovaní 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 povinností podľa § 
68 zákona š. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
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9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 
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, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia 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. na základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch 
týždňov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu 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 
telekomunikačnú 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 žiadateľa 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 konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom, a. s. 
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaným telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 
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 bolí 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) 
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UPOZORNEN1E: 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. 
o) Slovenský pozemkový fond v Bratislave v stanovisku č. SPFS72929/2020/RO-7, 
SPFZ033151/2020 zo dňa 09. 03. 2020 k projektovej dokumentácii stavby súhlasí s umiestnením 
stavby na pozemku NV za podmienok: 
- stavba sa vykonáva vo verejnom zaujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného konania a 
územného rozhodnutia, 
- stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na 
príslušnej katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti o vzniku 
vecného bremena v súlade so stavebným povolením, 
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov NV, 
- po dokončení stavby budú pozemky NV dane do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na 
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 
SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu nasledovne: 
- podľa zákona č. 251/2012 Z. z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútene obmedzenie 
užívania možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom SPF dozvedel (subjektívna lehota), najneskôr však 
do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti (objektívna lehota) inak toto 
právo zaniká. Pokiaľ sa fond o obmedzení užívania nehnuteľnosti nedozvedel, môže si uplatniť nárok 
v objektívnej lehote, v opačnom prípade si nárok uplatňuje vždy v subjektívnej lehote. 
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 
základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň 
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami NV. 
Žiadame aby boli uvedené podmienky zapracované v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. 
Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými 
položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu. 
p) Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku č. OU-PU-OKR-
2020/000823-003 zo dňa 11.05. 2020 (doručené 25. 05. 2020) k územnému rozhodnutiu: 
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutie na umiestnenie líniovej inžinierskej stavby „11458 – 
Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK Horovce“ z hľadiska civilnej ochrany bez 
pripomienok. 
 
13. V prípade, že  pri spracovaní projektovej dokumentácie umiestňovanej stavby a splnenia 
podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých obcí bude potrebné vykonať zmenu tohto 
rozhodnutia o umiestnení stavby (zmena trasy) navrhovateľ požiada o zmenu územného rozhodnutia 
podľa § 41 ods.1) stavebného zákona. 
14. Projekt stavby musí byť vyhotovený projektantom alebo osobou s príslušným odborným 
vzdelaním v  zmysle § 45 a § 46 stavebného zákona na vybrané činnosti vo výstavbe.  
15. Toto rozhodnutie nenahrádza stavebné povolenie ani neoprávňuje navrhovateľa k začatiu 
stavebných prác, ale je podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o stavebné  
povolenie, ktorú je  navrhovateľ povinný predložiť k žiadosti o stavebné povolenie.  
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania :  neboli podané. 
 

Územné rozhodnutie líniovej stavby má podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platnosť 2 roky 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  
 

Podľa § 40 ods. 4) stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
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 Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie 
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie 
vzťahuje. 

 
Správny poplatok sa určuje podľa pol. č. 59 odst.2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších noviel súhrnný poplatok v sume 100,0 €, zaplatený v hotovosti do 
pokladne obecného úradu Horovce dňa 31. 01. 2020. 
  
O d ô v o d n e n i e : 

 
Stavebný úrad posúdil návrh  fy : Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina,  v zastúpení fy : B I N Ó, s.r.o., sídlo Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina, 
(splnomocnenie zo dňa 25. 09. 2019) podaný dňa 31. 01. 2020, doplnený 25. 05. 2020 na tunajší 
stavebný úrad  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „ 
11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK “ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN 
C 192, KN C 548/1, KN C 691/38, KN C 691/47, KN C 691/64, KN C 691/65, KN C 691/127, KN C 
691/55, KN C 691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86, KN C 691/222, KN C 691/223, KN 
C 691/206, KN C 691/105, KN C 691/128, KN C 156 – KN E 164/30 (k.ú. Dulov, okres Ilava),  KN C 
156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava) v katastrálnom území Horovce, obec Horovce podľa § 37 
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie 
a životné prostredie neohrozuje. Stavba sa vykonáva vo verejnom záujme. 

Žiadateľ má súhlasné stanoviská k vybudovaniu predmetnej líniovej stavby od vlastníkov 
dotknutých pozemkov (s obcou Horovce súhlasné stanovisko k realizácii stavby zo dňa 11. 12. 2019,  
s p. Mgr. Natáliou Šmidekovou zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemok parc. č. KN C 691/282 
o výmere 25 m2 zo dňa 08. 01. 2020). 

Obec Horovce, ako určený príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín, odbor 
výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
listom č. OU-TN-OVBP2-2019/040013-003 zo dňa 17. 12. 2019 na územné konanie a vydanie 
územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné konanie 
a vydanie koladuačného rozhodnutia na stavbu „11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie 
NNK“ oznámil listom č. j. SÚ-79/2020-03-TS1-20 dňa 03. 04. 2020 podľa § 36 ods. 1) stavebného 
zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a 
nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. 05. 2020.  

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky 
a námietky môžu podať najneskoršie pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, inak 
sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý 
orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote 
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada 
na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť.  
       Oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona bolo zverejnené v obci 
Horovce spôsobom v mieste obvyklým v termíne od 06. 04. 2020 do 21. 04. 2020 - úradná tabuľa 
a zároveň na svojom webovom sídle obce Horovce od 07. 04. 2020 do 22. 04. 2020. Oznámenie 
verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona bolo zverejnené v obci Dulov spôsobom v 
mieste obvyklým v termíne od 09. 04. 2020 do 24. 04. 2020 - úradná tabuľa a zároveň na svojom 
webovom sídle obce Dulov od 07. 04. 2020 do 22. 04. 2020Účastníci konania boli oboznámení 
o začatí územného konania stavby verejnou vyhláškou, stavebný úrad oznámi začatie územného 
konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi 
v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona. 

Požiadavky dotknutých orgánov a organizácii uplatnené pri územnom konaní boli zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia.  

Vzhľadom na to, že stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil žiadne dôvody, ktoré 
by bránili umiestneniu stavby rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. môžu podať účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu 
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej 
politiky, Hviezdoslavova 3, 911 011 Trenčín, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu – Obec 
Horovce, 020 62 Horovce 94.  
 Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 
 
 
 

                                                                                                                Milan  V e l a s  
                                                                                                                            starosta obce 

 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí : 
Účastníkom konania sa rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou: 
1.   Navrhovateľ :   Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina    
        v zastúpení Binó, s.r.o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina         3x+overená PD 
Vlastníci pozemkov :  
2.   Obec Horovce, 020 62 Horovce 94 

       KN C 548/1, 691/38, 691/55, 691/91, 691/105, 691/127, 691/128 
3.   Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina  Z 682/13, V 236/13 
4.   Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Pov. Bystrica V 1759/13 
5.   p. Emília Korená, 020 62 Horovce 1                     KN C 192 
6.   p. Jozefína Lukáčová, 020 62 Horovce 74              KN C 691/47 
7.   p. Ivan Vavrinec, 018 52 Pruské 91        KN C 691/64, KN C 691/65 
8.   p. Helena Košťáliková, Gagarinova 1261/43, 018 41 Dubnica nad Váhom        KN C 691/65 
9.   SAVAR, s.r.o, Námestie Štefana Moyzesa 5650/2B, 974 01 Banská Bystrica  V 1508/08 
10. p. Milan Živčic a manž. Zuzana, 020 62 Horovce 351          KN C 691/84 
11. Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 911 02 Bratislava  V-391/2018-46/2018 
12. p. Tibor Harvánek a manž. Andrea, 020 62 Horovce 350     KN C 691/86 
13. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina   V 2575/2018-18/2019 
14. p. Mgr. Natália Šmídeková, Nám. Š. Moyzesa 5650/2B, 974 01 Banská Bystrica v zast. 
      p. Ing. Ján Šmídek, Nám. Štefana Moyzesa 5650/2B, 974 01 Banská Bystrica               

  KN C 691/37, KN C 691/206, KN C 691/222, KN C 691/223 
15. p. Miloš Štefanec, Dulov 118, 018 52 Pruské            V 1792/2019-147/2019 
16. p. Lýdia Štefinová, 020 63 Lednica 242                  V 1792/2019-147/2019 
17. p. Marek Ragula, Uhrovecká 304/18, 020 61 Led. Rovne   V 1784/2019-127/2019 
18. p. Simona Kačíková, 020 63 Lednica 208         V 1784/2019-127/2019 
19. p. Martin Mihálik a manž. Monika, 018 52 Dulov 59     V 1340/2019-87/2019 
20. p. Lukáš Haladej, Kpt. Nálepku 185/17, 019 01 Ilava    V 1648/2019-124/2019 
21. p. Monika Bujnová, Rudnianska Lehota 118, 972 26 Nitrianske Rudno  
            V 1648/2019-124/2019 
22. p. Miroslav Leško, Háj 322/33, 020 61 Lednické Rovne V 2247/2019-170/2019 
23. p. Karol Jurčišin, Chmelinec 1417/18, 020 01 Púchov     V 1909/2019-148/2019  
24. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11   

     KN C 156 – KN E 164/30, KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava) 
 

- účastníkom konania sa oznamuje územné rozhodnutie verejnou vyhláškou  
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Na vedomie : 
25. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11       
26. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina  
27. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
28. Krajský pamiatkový úrad, Nová ul. 2, P.O.Box 148, 971 01  Prievidza  
29. Považská vodárenská spoločnosť a. s.,  Nová 133, 017 46  Považská Bystrica 
30. Okresné riaditeľstvo Hasičkého a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 
31. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 
32. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín   
33. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
34. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Pov. Bystrica 
35. MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Pov. Bystrica  
36. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 
37. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
38. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP,  Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
39. Okresný úrad, odbor výstavby a byto. politiky, oddelenie ŠSS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
40. Slovenský vodohospod. podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 3/834, 921 80 Piešťany 
41. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správca PSV I, 020 71 Nimnica 
42. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
43. Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava 
44. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
45. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. Box 216,  850 00 Bratislava 
46. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
47. SWAN, a .s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
48. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
49. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
50. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
51. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 
52. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany  
53. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94 
54. Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Pruské 
55. Projektant : Binó, s.r.o., Ing. Štefan Binó, Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina 
56. Okresný úrad, odbor  katastrálny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov - po právoplatnosti rozhodnutia 
57. Stavebný úrad : TU! 

 
 
 
 


