OBEC ROVENSKO
905 01 Rovensko 146
Č. j.: SOÚ–975/2021–PEA
Vybavuje: Ing. Petrová

V Senici dňa 14.10.2021

Vec
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
„SA_Častkov, IBV Častkov: VNK, NNK, TS a IBV Častkov doprava: komunikácie a chodníky“
Navrhovateľ: Obec Častkov, IČO: 00309494, 906 04 Častkov 35

ROZHODNUTIE
Obec Častkov, IČO: 00309494, 906 04 Častkov 35, zastúpená starostkou obce Mgr. Evou
Černekovou, podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SA_Častkov, IBV Častkov:
VNK, NNK, TS a IBV Častkov doprava: komunikácie a chodníky“ ako líniovej stavby v katastrálnom
území Častkov.
Obec Rovensko ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa §
37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy
a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie
o umiestnení stavby „SA_Častkov, IBV Častkov: VNK, NNK, TS a IBV Častkov doprava:
komunikácie a chodníky“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Častkov tak, ako je to zakreslené
v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Umiestnenie stavby:
SO - SA_Častkov, IBV Častkov: VNK, NNK, TS
- na pozemkoch parc. č. 5217/1, 5184/101, 5184/201, 1511, 1514/2, 1563/102, 1514/3, 1560/2, 1559/2,
1555/1, 1555/202, 1554, 1563/202, 1551, 1550, 1547, 1546/2, 1543/2, 1542/1, 1542/2 (KN-E),
1491/13, 5217/1, 1514/14, 1514/25, 1514/50 (KN-C) v katastrálnom území Častkov sú navrhované
stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 01 VN prípojka – 22 kV, dĺžky 2190 m (3x 730 m)
SO 02 Distribučný rozvod NN – dĺžky 858 m
PS 01 Transformačná stanica – kiosková bloková betónová EH6 – 1 ks
SO - IBV Častkov doprava: komunikácie a chodníky
- na pozemkoch parc. č. 1514/3, 1542/1, 1542/2, 1543/2, 1546/2, 1547, 1550, 1551, 1554, 1555/1,
1555/202, 1558, 1559/2, 1560/1, 1560/2, 5222/2 (KN-E), 1514/25, 5223/1 (KN-C) v katastrálnom území
Častkov sú navrhované 3 nové miestne komunikácie:
Vetva A – obojsmerná miestna komunikácia kategórie MO 7/30 dĺžky 372,50 m, funkčnej triedy C3,
s chodníkom šírky 2,0 m a zeleným pásom.
Vetva B – jednosmerná miestna komunikácia kategórie MO 4/30 dĺžky 150,40 m, funkčnej triedy C3,
s chodníkom šírky 2,0 m a zeleným pásom.
Vetva C – obojsmerná miestna komunikácia kategórie MO 7/30 dĺžky 147,85 m, funkčnej triedy C3,
s chodníkom šírky 2,0 m a zeleným pásom.
Všetky komunikácie budú na styku s terénom ohraničené cestným obrubníkom.
Odstavovanie a parkovanie pozdĺž vetiev nebude dovolené.
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Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
1. Dodržať a rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Senici č. RÚVZ/2020/982/HŽP-Tur zo dňa 17.09.2020:
• Predložiť návrh na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z..
• Zabezpečiť dodržiavanie Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
2. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Senici č. ORHZ-SE1-348-001/2020 zo dňa 20.08.2020:
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilým projektantom
predložiť na vyjadrenie.
3. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava
zn. CD79971/2020 zo dňa 19.10.2020 a CD 75653/2020 zo dňa 05.11.2020:
• Pre pripojenie 12 OM je potrebné vybudovať nové elektroenergetické zariadenie v rozsahu:
- zemná VN káblová prípojka,
- nová TS kiosková EH6, transformátor 400 kVA,
- NN káblové rozvody káblom 4xNAYY-J4x240 + SR6 skrine,
- pripojenie jestvujúcej NN siete cez p.b. 80 na parc. č. 1514/14 káblom NAYY-J4x240 + SR6.
• V záujmovom území stavby sa nachádzajú nadzemné zariadenia distribučnej siete energetiky,
ktoré sú v správe ZsD. Rešpektovať ochranné pásme elektroenergetických zariadení
a ustanovenia § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z..
• Dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike 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 (oboznámenie) všetkých
osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce
v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilým projektantom
predložiť na vyjadrenie.
4. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, č.
TD/NS/0694/2020/Mo zo dňa 30.09.2020:
• 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.
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaradenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m.
• Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení.
• Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre
účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie
SPP-D.
• V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
➢ Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
➢ Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
➢ Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam.
➢ Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami.
➢ Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

2

5. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Bratislava č. 34011/2020/BK zo dňa 10.09.2020:
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii
s vodohospodárskymi zariadeniami rešpektovať zariadenia BVS 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.
6. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č.
6612025510 zo dňa 10.09.2020:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
• V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
• 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.
• Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,
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 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) vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia
riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
podať žiadosť o určenie bodu napojenia,
- v prípade premiestnenia
telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu,
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať
len so súhlasom správcu siete.
• Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68
zákona č. 351/2011Z.Z, o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie polohy
telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s..
7. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia – záväzného stanoviska Okresného úradu
Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č.j. OU-SEOSZP-2020/010481-004 zo dňa 18.09.2020:
• Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní
s nimi a údaje z nej ohlasovať orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade
s vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení
neskorších predpisov.
• Na nekontaminovanú zeminu alebo iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác, ktorý sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom
sa vysypal, sa zákon o odpadoch nevzťahuje.
• Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadruje podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5
zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
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8. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia - záväzného stanoviska Okresného úradu,
odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-SE-OSZP2020/010437-002 zo dňa 08.09.2020:
• Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych
sietí.
• Počas realizácie stavby rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov
a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a križovaniu.
• Vybudovanie miestnej komunikácie podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle §
27 ods. 1 písm. b) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním stavebných
povolení na predmetné stavby.
• Vybudovanie dažďovej kanalizácie (vrátane vsakovacích objektov), ktorá bude súčasťou
komunikácie je podľa § 16 ods. 6 zákona č. 165/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v kompetencii cestného správneho orgánu.
• S predmetnou stavbou dažďovej kanalizácie však súvisí povolenie na osobitné užívanie vôd.
Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu dažďovej kanalizácie
požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. d)
vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné podľa § 37 ods. 1 vodného zákona
udeliť len po predchádzajúcom zisťovaní vykonanom oprávnenou osobou (hydrogeologický
posudok).
• Odvodnenie miestnej komunikácie musí byť riešené v súlade s platnými normami pre stavby
komunikácií tak, aby bolo zabezpečené bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku
a nemohlo prísť k škodám spôsobeným týmito vodami.
• V prípade, ak bude v rámci trafostanice vybudovaná nádrž znečisťujúcich látok (havarijnej resp.
záchytnej nádrže), tak bude podliehať súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods.
1 písm. c) vodného zákona, o ktorý bude potrebné požiadať pred vydaním stavebného
povolenia na predmetnú stavbu.
• Pri realizácii a užívaní stavby nesie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do podzemných alebo do
povrchových vôd alebo k zhoršeniu kvality vôd, preto je potrebné rešpektovať ustanovenia § 39
vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri
riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
13.Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu,
Bratislava, č. SPFZ028642/20221 SPFS56146/2021 zo dňa 26.02.2021:
• Pozemok SPF parc. č. 1555/202 (KN-E) bude najneskôr do vydania stavebného povolenia
stavby majetkovoprávne usporiadaný.
• Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom,
na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na
žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom
SPF.
14.Rešpektovať a dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trnave č.
KPUTT-2020/19995-4/83485/Sl zo dňa 15.10.2020:
• KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky
vykonávania tohto výskumu:
a) druh výskumu: archeologický,
b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche stavby !IBV Častkov –
doprava“ na pozemkoch parc. č. 1514/25, 5223/1 (KN-C), 1514/3, 1542/1, 1542/2, 1543/2,
1546/2, 1547, 1550, 1551, 1554, 1555/1, 202, 1558, 1559/2, 1560/1, 1560/2, 5222/2 (KN-E) v
katastrálnom území Častkov obce Častkov, a na celej ploche líniovej stavby „SA_Častkov, IBV
Častkov:VNK, NNK, TS – Elektroenergetika“ v katastrálnom území Častkov obce Častkov
c) spôsob vykonávania výskumu:
V I. etape bude archeologický výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnuteľných
archeologických nálezov na ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri vyhľadávaní
sa použije aj detektor kovov. V prípade, že sa na mieste stavby má uskutočniť skrývka ornice,
alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred začatím samotnej výstavby, je nutné túto
etapu archeologického výskumu uskutočniť ešte pred touto fázou stavby.
V II. etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania všetkých výkopových prác,
odkrývania, dočistenia, záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a archeologických
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b)
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f)
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situácií zistených počas prebiehajúcich prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce
pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou
oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona
(ďa|ej „oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem
iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím,
o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava.
doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude
vykonávať archeologický výskum,
odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou
osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry
SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ
Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre,
odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 60 dni od
ukončenia terénnej časti výskumu.
Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii
v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
ochrane pamiatkového fondu.
Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo
až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať
zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.
Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. hroby a nálezy architektúr) oprávnená
osoba ohlási KPÚ Trnava.
Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezísk a archeologických
nálezov budú vykonávať pracovníci KPÚ TT.
KPU Trnava požaduje byť informovaný o kolaudačnom konaní.

9. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny č. OU-SEOSZP-2020/010527-002 zo dňa 14.08.2020:
• V prípade výrubu drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na
výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu na výrub
drevín je podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona obec.
• Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu
pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností ojej zložky a
prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a
udržiavania územného systému ekologickej stability.
10. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu v Senici, pozemkový
a lesný odbor č. OU-SE-PLO/2020/0105584-002 zo dňa 27.08.2020:
• V súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona požiadať Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor na
základe geometrického plánu plôch navrhnutých na trvalý záber poľnohospodárskej pôdy
o vydanie rozhodnutia.
11. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu v Senici, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2020/014364-003 zo dňa 31.12.2020:
• Navrhovaná stavba zasahuje do cestného ochranného pásma cesty III/1165 (COP) mimo
sídelný útvar obce Častkov ohraničenej dopravnou značkou začiatok a koniec obce.
• Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch
stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou
komunikáciou.
• Trasa elektrického vedenia pri styku s pozemnými komunikáciami bude umiestnená v súlade s
§ 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov.
• Trasa VN kábla v súbehu s cestou III/1165 bude umiestnená tak, aby nezasahovala do
cestného telesa a mimo sídelný útvar obce do cestného pomocného pozemku cesty III/1165.
➢ § 1 ods. 3 cestného zákona „Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop,
rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných
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múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo
zelených pásov.“
§ 17 ods. 1 vyhl. č. 35/1984 Zb. „Cestné pomocné pozemky sú pozdĺž všetkých diaľnic,
ciest a komunikácií I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným pomocným
pozemkom môže byť aj iné vymedzené priľahlé územie.“
§ 17 ods. 3 vyhl. č. 35/1984 Zb. „Šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60
centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej
komunikácie; väčšia šírka sa môže určiť, ak je výnimočne potrebná na dôležité účely
správy alebo údržby komunikácie a ak sa tým neohrozia záujmy poľnohospodárskej
výroby.“

Na umiestnenie trasy zemného káblového vedenia VN v COP cesty č. III/1165, ktorá križuje
cestu a je vedená v súbehu s cestou za hranicou cestného pomocného pozemku, je stavebník
povinný požiadať o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v COP pred vydaním územného
rozhodnutia v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán (Okresný úrad Senica, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií).
Navrhované križovanie elektrického vedenia s cestou č. III/1165 bude zvláštnym užívaním
pozemnej komunikácie, ktoré podlieha vydaniu povolenia. Pred realizáciou križovania
elektrického vedenia s cestou č. III/1165 bude stavebník povinný požiadať v dostatočnom
predstihu (min. 30 dní) Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
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).
Realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na dotknutých pozemných
komunikáciách. Ďalší stupeň PD bude doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého
súčasťou bude návrh dočasného dopravného značenia vypracovaný v súlade so zákonom č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky
MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení.
Použitie prenosných 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
Okresného dopravného inšpektorátu v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest
TTSK.
Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste jej znečisťovaním.
Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
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.

12. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, Trnava, č.
04650/2021/SÚCTT/3/1987 zo dňa 29.03.2021:
• Navrhované VN vedenie uložiť vo vzdialenosti od asfaltového okraja cesty III/1165 podľa
predloženej dokumentácie.
• VN kábel uložený v súbehu s cestou III/1165 musí byť na celej dĺžke uložený v chráničke
a v min. hĺbke 1,5 m od dna priekopy. V úseku, kde bude VN kábel umiestnený od asfaltového
okraja cesty III/1165 bližšie ako 2,0 m, umiestnenie kábla realizovať bezvýkopovou metódou.
Žiadnymi zemnými prácami nesmie byť porušené teleso cesty III/1165. V prípade porušenia
asfaltovej časti vozovky alebo súčastí cesty III/1165 (cestná priekopa), je žiadateľ povinný
uviesť cestné teleso do pôvodného stavu bezodkladne a na vlastné náklady.
• Križovanie cesty III/1165 premiestniť tak, aby súbeh VN kábla s cestou III/1165 čo najkratší,
tzn. križovanie realizovať min. v kkm cca 0,630. Umiestnením križovania cesty III/1165 VN
káblom v tomto mieste by sa nezmenila parc. č. 1511 (KN-E), na ktorej sa bude nachádzať
projektovaná VN prípojka.
• Križovanie cesty musí byť realizované bezvýkopovou metódou – pretláčaním. Inžinierske siete
pod vozovkou a cestnou priekopou cesty III/1165 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 musia byť umiestnené mimo cestný
pozemok, min. 2,0 m od asfaltového okraja cesty.
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Pre všetky stavebné objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme cesty je
potrebný súhlas SÚC TTSK a od správneho orgánu ciest udelenú výnimku zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme cesty III/1165.
Pred realizáciou výkopových prác v dotyku s cestou III/1165 kontaktovať zástupcu SÚC TTSK
oblasti Senica.

13. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu v Senici, odboru cestnej
dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2021/011640-003 zo dňa 05.10.2021:
•
Trasa elektrického vedenia pri styku s pozemnými komunikáciami bude umiestnená v súlade
s ust. § 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
•
Trasa VN kábla v súbehu s cestou č. III/1165 bude umiestnená tak, aby nezasahovala do
cestného telesa a mimo sídelný útvar do cestného pomocného pozemku cesty č. III/1165.
•
Navrhované križovanie elektrického vedenia s cestou č. III/1165 bude zvláštnym užívaním
pozemnej komunikácie, ktoré podlieha vydaniu povolenia. Pred realizáciou križovania
elektrického vedenia s cestou č. III/1165 bude 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).
•
Realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na dotknutých pozemných
komunikáciách. Ďalší stupeň PD bude doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého
súčasťou bude návrh dočasného dopravného značenia vypracovaný v súlade so zákonom č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky
MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení.
•
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1165 určí podľa § 3 ods. 5
písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe záväzného
stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.
•
Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie
musí byť okamžite odstránené.
•
Všetky škody spôsobené na ceste III/1165 z dôvodu realizácie predmetne stavby je investor
stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.
14. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, odboru
cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-SE-OCDPK-2021/011822-002 zo dňa
08.10.2021 k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č.
III/1165 Havran - spojovacia:
•
Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. III/1165 v kkm 0,338 –
0,630, v ktorom kábel VN bude:
➢ Križovať cestu riadeným pretláčaním v kkm 0,680
➢ Uložený v súbehu s cestou vpravo v smere staničenia v kkm 0,338 – 0,630 za hranicou
cestného pozemku (za cestnou priekopou)
•
Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch
stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou
komunikáciou.
•
Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1165 sa povoľuje natrvalo.
•
Stavba bude realizovaná podľa predloženej dokumentácie v súlade so záväzným stanoviskom
Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 09.09.2020 č. ORPZ-SE-ODP12020/000744-139 a stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 29.03.2021
č. 04650/2021/SÚCTt-3/1987 za dodržania ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb..
•
Križovanie elektrického kábla s cestou č. III/1165 podlieha povoleniu 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). Pred realizáciou
križovania vedenia s cestou požiadať o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1165.
•
V prípade potreby bude obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1165 počas realizácie
stavby zabezpečené dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené
Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb.
na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby
ciest TTSK.
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Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu
odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne
zaplavovaniu susedných pozemkov.
Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1165. Prípadné
znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodenie cestného telesa cesty č. III/1165 .
V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa uviesť cestu do pôvodného stavu.
V zmyls e§ 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty zasahujúce do COP cesty
kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím.
V rámci územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania voči navrhovanému
umiestneniu stavby.

Odôvodnenie
Obec Rovensko ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dostala dňa 12.05.2021 od navrhovateľa:
Obec Častkov, IČO: 00309494, 906 04 Častkov 35, zastúpená starostkou obce Mgr. Evou
Černekovou, návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby „SA_Častkov, IBV Častkov:
VNK, NNK, TS a IBV Častkov doprava: komunikácie a chodníky“ ako líniovej stavby v katastrálnom
území Častkov.
K návrhu boli predložené nasledovné doklady:
- určenie stavebného úradu Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky č, OUTT-OVBP2-2020/0330074-002 zo dňa 24.08.2020,
- výpisy z listov vlastníctva na pozemky,
- súhlasy vlastníkov pozemkov,
- kópia z katastrálnej mapy,
- geometrický plán č. 128/2018 na oddelenie pozemkov parc. č. 1550/7-51, 1514/65,66 vyhotovený
a overený autorizovaným geodetom a kartografom a úradne overený Správou katastra Senica dňa
06.03.2018 pod č. 155/2019.
Podľa § 139 ods. 3 písm. a), b), d), e) stavebného zákona sú plynovody, podzemné a nadzemné
vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, cesty a miestne komunikácie líniovými
stavbami.
Pri líniových stavbách alebo odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavby
s veľkým počtom účastníkov konania, ak sa týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v zmysle § 36 ods.
4 upovedomí účastníkov konania o začatí konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou najmenej
15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a súčasne upozorní
účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak
že na ne neprihliadne.
Začatie konania bolo oznámené dňa 12.05.2021 pod č. SOÚ-975/2021-PEA všetkým účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa
konalo dňa 11.06.2021 na mieste stavby.
Oznámenie boli vyvesené na verejnej tabuli obce Častkov dňa 13.05.2021 a zvesené dňa 31.05.2021.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
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K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:
1. SR - Slovenský pozemkový fond, 811 04 Bratislava, Búdkova 36
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
3. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
4. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
6. SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
7. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
9. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
10. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
11. Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
12. Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
13. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
14. Michlovský spol. s r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.)
15. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1
Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa v súlade s ustanovením § 3 Vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokladajú súhlasné
stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa
osobitných predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy ku konaniu o umiestnení stavby nevzniesli
žiadne záporné pripomienky.
V rámci územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania voči navrhovanému
umiestneniu 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 Rovensko).
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 - oslobodený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Toto
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

Ing. Marian Rehuš
starosta obce
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Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí:
1.

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

Na vedomie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Obec Častkov – starostka (2x)
Obec Rovensko – starosta
Ing. Juraj Szabó, 851 02 Bratislava – Petržalka, Romanova 1679/27
Ing. Peter Diko, EKO Energy Projekt, s.r.o., 821 08 Bratislava, Kupeckého 3
Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10
SR - Slovenský pozemkový fond, 811 04 Bratislava, Búdkova 36
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
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 starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
Michlovský spol. s r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.)
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