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OBEC  ČASTKOV 

906 04  Častkov 35 

Č. j.: SOÚ-347/2021-PEA                                                                                 V Senici dňa 01.02.2021 
Vybavuje: Ing. Petrová 

 
 
 
 
Vec 
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47  Bratislava, Čulenova 6, zastúpená 
splnomocnencom: ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01  Námestovo, Miestneho priemyslu 
1085, podala dňa 09.11.2020 žiadosť o povolenie zmeny stavby „SA_Častkov, lokalita Havran - 
VNK, VNV:  SO 01 – Vedenie VN“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Častkov, na ktorú bolo 
vydané Obcou Častkov rozhodnutie o povolení stavby pod č.j. SOÚ-166/2019-PEA dňa 18.03.2019. 
 
     Obec Častkov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť 
podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmeny dotýkajú práv, právom chránených 
záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, tak i záujmov dotknutých orgánov štátnej 
správy a rozhodol takto: 
Zmena nedokončenej stavby „SA_Častkov, lokalita Havran - VNK, VNV:  SO 01 – Vedenie VN“ 
ako líniovej stavby v katastrálnom území Častkov sa 
     

p o v o ľ u j e  
v tomto rozsahu: 
Zmena obsahuje priloženie úložného optického kábla. 
 
 
Pre realizáciu zmeny stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
 
1. Priloženie nového úložného optického kábla  ÚOK do chráničky do výkopu spolu s VNK vedením. 

Uloženie VNK vedenia je riešené zakáblovaním vzdušného vedenia V 467 v rámci stavby 
SA_Častkov, lokalita Havran, VNK, VNV. 
Trasa 
V úseku od podperného bodu č. 16 v smere od 42/455 (prechod vzduch/zem) po podperný bod č. 
40 smer UO 48/455 (prechod zem/vzduch) podľa situačného výkresu stavby 01. 
Optický kábel 
Zemný úložný optický kábel ÚOK 
Typ MiDia Dry Core 8.1 – 72 vl., trasa 1725 m 
Spojky ÚOK 
Optická káblová spojka Tenio 
Uloženie ÚOK 
Rúra HDPE, priemer 40/33 mm, červená farba, popis ZSD, a.s. 
Kovová hadica z PVC-P s opláštením DIN36_DE331S 22 
Pancierová zinkovaná rúrka ZNM S 37/34,4 mm 
Smart marker 
Plochý, telekomunikačný, oranžový, typ SM1500 101,4 kHz 
Ukončenie ÚOK 
V káblovej šachte so zeleným vekom bez dna, typ SGLB1730 
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2. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Správy a údržby ciest TTSK č. 05563/2020/SÚCTt-
4/7896 zo dňa 01.12.2020: 

 Navrhované VN vedenie uložiť min. 1,0 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy, resp. min. 3,0 m od 
asfaltového okraja cesty III/1165. 

 Kríženie cesty III/1165 realizovať bezvýkopovou metódou – pretláčaním.  

 Inžinierske siete pod vozovkou a cestnou priekopu musia byť uložené v chráničke. 

 Pod cestou III/1165 požadujeme krytie chráničky min. 1,20 m od nivelety vozovky, pod cestnou 
priekopou min. krytie 1,0 m od dna priekopy. 

 Montážne jamy umiestniť mimo cestný pozemok, min. 3,0 m od asfaltového okraja cesty. 

 V prípade umiestnenia prenosného DZ na ceste III/1165 predložiť návrh na vyjadrenie. 

 Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obce, musia byť umiestnené mimo 
ochranné pásmo cesty III/1165, ktoré je 20 m od osi vozovky cesty. 

 Pre všetky stavebné objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme cesty , musíte mať 
od nás súhlas a od správneho orgánu ciest udelenú výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom 
pásme cesty III/1165. Za dodržania našich podmienok súhlasíme s vydaním výnimky zo zákazu 
činnosti v ochrannom pásme cesty III/1165 na vyššie popísanú stavbu. 

 Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná 
údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest vykonávané mimo uvedený 
termín. 

 Začatie prác v dotyku s cestami v našej správe oznámiť majstrovi strediska Senica. 

 Premávka na ceste III/1165 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky 
musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. 

 Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. 

 Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 
 
3. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Senica, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2021/001894-003 zo dňa 07.01.2021: 

 Navrhovaná trasa priloženého optického kábla zasahuje do cestného ochranného pásma cesty 
III/1165 mimo sídelný útvar obce Častkov ohraničenej dopravnou značkou začiatok a koniec obce, 
ktorá je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a v správe SÚC TTSK. 

 Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch 
stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou 
komunikáciou. 

 Na uloženie optického kábla do ochranného pásma cesty č. III/1165 je potrebné požiadať v zmysle 
ust. § 11 ods. 2 cestného zákona príslušný cestný správny orgán (Okresný úrad Senica, odbor 
CDPK) o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme. Na povolenie 
cestného správneho orgánu podľa § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné záväzné 
stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu (ODI v Senici) a stanovisko správcu cesty SÚC 
TTSK. Projektovú dokumentáciu priloženia úložného optického kábla žiadame doplniť o situáciu 
výkres, v ktorom budú vyznačené vzdialenosti navrhovanej trasy optického kábla od osi cesty 
III/1165 v cestnom ochrannom pásme. 

 Podzemné križovanie optického vedenia s cestou III/1165 bude realizované pretláčaním 
(podvŕtaním) kolmo na teleso pozemnej komunikácie. Štartovacia jama musí byť umiestnená min. 
1 m za cestným telesom a zabezpečená zábranou. Vedenie bude pod telesom cesty uložené v 
chráničke po celej šírke cestného telesa a musí mať krytie chráničky min. 1,20 m. 

 Pred realizáciou podzemného a nadzemného križovania vedenia s cestou č. III/1165 je stavebník 
povinný požiadať v dostatočnom predstihu (min. 30 dní) Okresný úrad Senica, odbor CDPK o 
povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) 
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). K 
vydaniu povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie je potrebné záväzné stanovisko 
ODI v Senici a stanovisko správcu cesty SÚC TTSK. 

 Ak si realizácia stavby bude vyžadovať obmedzenie cestnej premávky na pozemných 
komunikáciách, ktoré je potrebné riešiť umiestnením prenosných dopravných značiek, stavebník 
pred začatím stavby predloží Okresnému dopravnému inšpektorátu v Senici a správcovi cesty SÚC 
TTSK návrh dočasného dopravného značenia na odsúhlasenie. 

 Použitie dočasných dopravných značiek na ceste č. III/1165 určí Okresný úrad Senica, odbor 
CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska 
príslušného dopravného inšpektorátu a správcu cesty. 
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 Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1165 počas realizácie stavby, žiadame navrhnúť 
v nevyhnutne krátkom rozsahu. 

 Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na ceste č. III/1165 skladovaný žiaden materiál a 
výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky. 

 Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste jej znečisťovaním. Prípadné 
znečistenie musí byť okamžite odstránené. 

 Žiadame rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska správcu cesty č. III/1165 - Správy a údržby 
ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava a záväzného stanovisko ODI v Senici. 

 Všetky škody spôsobené na cestnom telese cesty č. III/1165 z dôvodu realizácie navrhovanej 
stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

 
4. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Trnavského samosprávneho kraja, odboru 

dopravnej politiky, Trnava č. 13865/2020/OI-4 zo dňa 16.11.2020: 

 Pri realizácii stavby vykonať práce týkajúce sa cesty III/1165 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Pred akýmkoľvek zásahom do cesty III/1165 vyžiadať si povolenie , ktoré vydá Okresný úrad 
Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie 
zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia. 

 Križovanie podzemného kábla s cestou III/1165 vykonať pretláčaním a uložením do chráničky 
kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. 
Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové 
vedenie trasy vedenia viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy. 

 Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK 
z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov. 

 Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť 
odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu 
podložia a vozovky. 

 V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas 
realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu. 

 Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je 
povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému 
dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho 
použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov. 

 Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia trasy podzemného kábla v súvislosti 
s cestou č. III/1165 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského 
samosprávneho kraja.  

 V prípade ukladania podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, 
požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. 

 
5. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bratislava 

č. 39693/2020/BK zo dňa 13.10.2020: 

 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov a kanalizácií rešpektovať predmetné 
zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách. 

 Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
 

6. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu v Senici, pozemkový a lesný 
odbor č. OU-SE-PLO/2020/013598-003 zo dňa 27.10.2020: 

 Pred začatím prác vykonať skrývku humusového horizontu pôdy z plochy, kde sa budú realizovať 
opravné výkopové práce a oddeliť ju od ostatných častí zeminy, aby nedošlo k jej zaburineniu. 

 Počas prác skrývku ošetrovať a po ukončení ju spätne rozprestrieť na použitú poľnohospodársku 
pôdu. 

 Skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy vykonať podľa „Bilancie skrývky 
humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri použití poľnohospodárskej pôdy na iné účely 
do jedného roka a plánu rekultivácie v k.ú. Častkov, ktorú vypracovala Ing. Jana Pilarčíková. 

 Vstup na pozemok vopred prerokovať s užívateľom dotknutej poľnohospodárskej pôdy. 

 Po ukončení prác pozemky zrekultivovať, vrátiť do pôvodného stavu a zápisnične odovzdať 
užívateľom. Kópiu zápisnice odovzdať tunajšiemu úradu. 
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 Poškodené poľné cesty , prípadne hydromelioračné zariadenia uviesť do prevádzkyschopného 
stavu. 

 Vzniknuté škody na pôde a kultúrach uhradiť užívateľom v zmysle platných predpisov. 

 V súlade s ust. § 18 zákona je investor povinný pred stavebnou činnosťou požiadať Okresný úrad, 
pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do 
pôvodného stavu. 
 

7. Zmeny stavby budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  

 
8. Akákoľvek iná zmena nesmie byť realizovaná bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 
9. Stavebník je povinný všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená plniť a po doručení tohto 

povolenia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné. 
 

 
     V rámci stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením neboli vznesené žiadne 
námietky účastníkov konania voči navrhovanej zmene stavby. 
 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
      Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47  Bratislava, Čulenova 6, zastúpená 
splnomocnencom: ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01  Námestovo, Miestneho priemyslu 
1085, podala dňa 09.11.2020 na tunajšom úrade žiadosť na zmenu stavby „SA_Častkov, lokalita 
Havran - VNK, VNV:  SO 01 – Vedenie VN“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Častkov.  
Zmena obsahuje priloženie úložného optického kábla. 
 
K žiadosti boli predložené nasledovné doklady:  
 
– právoplatné stavebné povolenie na stavbu „SA_Častkov, lokalita Havran – VNK, VNV“ č.j. SOÚ-

166/2019-PEA zo dňa 18.03.2019, 
– splnomocnenie na zastupovanie,  
– kópia z katastrálnej mapy. 
 
     Oznámením zo dňa 11.11.2020 pod č.j. SOÚ-1631/2020-PEA stavebný úrad upovedomil 
účastníkov konania o začatí konania verejnou vyhláškou a upustil od ústneho pojednávania 
s miestnym zisťovaním na mieste stavby.  
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia.  
Oznámenie bolo vyvesené na verejnej tabuli webovej stránke obce Častkov. 
 
K žiadosti bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:                   

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46   Bratislava 29, Prešovská 48  

 SPP – distribúcia, a.s., 825 19  Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 

 Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1 

 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3 

 Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16 

 Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1 

 Správa a údržba TTSK, 918 53  Trnava, Bulharská 39 

 SVP, š.p., OZ  Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01  Malacky, Pri Maline 2389/1 

 Michlovský spol. s r.o., 921 01  Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.) 

 Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trnava, Trnava, Kollárova 31 

 Trnavský samosprávny kraj, 917 01  Trnava, Starohájska 10 
 
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia. 
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     V rámci stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením neboli vznesené žiadne 
námietky účastníkov konania voči navrhovanej zmene stavby. 

 
      Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 ods. 2 stavebného  
zákona a zistil, že uskutočnením zmeny stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  
 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.  
 
 
     Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 
 
 
Poučenie 
 
     Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal 
(obec Častkov). 
Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
Správny poplatok: 100,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov 
 
 
 
     Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Toto 
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      Mgr. Eva Černeková 
                                                                                                           starostka obce 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
Vyvesené dňa: 5.2.2021                                                                             Zvesené dňa: 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Odtlačok pečiatky a podpis 
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Rozhodnutie sa doručí: 
 

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym 
účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

 
Na vedomie: 
 

2. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47  Bratislava, Čulenova 6 
3. Ing. Tibor Ravas, Projekta, 905 01  Senica, Robotnícka 113/8 
4. ELSPOL-SK, s.r.o., 029 01  Námestovo, Miestneho priemyslu 1085 - splnomocnenec 
5. Obec Častkov – starostka (2x) 
6. Trnavský samosprávny kraj, 917 01  Trnava, Starohájska 10 
7. SR - Slovenský pozemkový fond, 811 04  Bratislava, Búdkova 36  
8. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46   Bratislava 29, Prešovská 48  
10. SPP – distribúcia, a.s., 825 19  Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3 
12. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16 
13. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1 
14. Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1 
15. Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30 
16. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1 
17. SVP, š.p., OZ  Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01  Malacky, Pri Maline 2389/1 

 


