OBEC DOLNÁ MARIKOVÁ
Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková
Číslo: 76/2018, 2017/343-TA5/A-10

v Dolnej Marikovej dňa: 19. 04. 2018

ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442
151 zast. spoločnosťou MONDEZ, s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, IČO: 44 114 311,
na základe plnomocenstva zo dňa 26. 1. 2017, podal dňa 19. 12. 2017 a doplnil dňa 14. 03. 2018 aj
zmenu názvu navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len „navrhovateľ“), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec “, na pozemkoch:


Káblové VN vedenie zemné: KNC parc.č.: 643, 644 (KNE 4057), 624/4, 624/2 (KNE 4057,
4164/2), 624/1 (KNE 4164/1), 1509/1 (KNE 368), 622/1 (KNE 558, 559, 368), 1985/1 (KNE
810/1, 895/1, 559, 4164/1), 621/4 (KNE 368), 204 (KNE 895/1), 121/1 (KNE 810/1), 81 (KNE
810/1), 79/1, 79/8, 79/11, 79/3, 79/4, 79/5, 1981 (KNE 810/1), 11;
 Trafostanica 22/0,4 kV – kiosková: KNC parc.č. 11;
 Vedenia NN – vzdušné vedenia nové: KNC parc.č.: 11, 1981 (KNE 810/1), 1985/1 (KNE 810/1),
1509/1 (KNE 368), 802/1;
 Káblové NN vedenie zemné: KNC parc.č. 11, 59 (KNE 56);
v kat. území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková;
ku ktorým má navrhovateľ iné právo v súlade s ust. § 58 a 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona a
predložil zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom
pozemkov: s Obcou Dolná Mariková zast. starostom a písomné súhlasy: spoluvlastníkov pozemku KNC
parc.č. 802/1 v k.ú. Dolná Mariková.
Obec Dolná Mariková, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) 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; posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona a na základe tohto
posúdenia
vydáva
podľa § 39, § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY
„Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec “.
Stavba bude umiestnená na pozemkoch:
 Káblové VN vedenie zemné: KNC parc.č.: 643, 644 (KNE 4057), 624/4, 624/2 (KNE 4057,
4164/2), 624/1 (KNE 4164/1), 1509/1 (KNE 368), 622/1 (KNE 558, 559, 368), 1985/1 (KNE

810/1, 895/1, 559, 4164/1), 621/4 (KNE 368), 204 (KNE 895/1), 121/1 (KNE 810/1), 81 (KNE
810/1), 79/1, 79/8, 79/11, 79/3, 79/4, 79/5, 1981 (KNE 810/1), 11;
 Trafostanica 22/0,4 kV – kiosková: KNC parc.č. 11;
 Vedenia NN – vzdušné vedenia nové: KNC parc.č.: 11, 1981 (KNE 810/1), 1985/1 (KNE 810/1),
1509/1 (KNE 368), 802/1;
 Káblové NN vedenie zemné: KNC parc.č. 11, 59 (KNE 56);
v kat. území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese,
ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.
I.

Popis líniovej stavby: v súlade s predloženým projektom pre územné rozhodnutie, ktorý
vypracoval MONDEZ, s.r.o., Žilina, Ing. Martin Ondrušek - autorizovaný stavebný inžinier reg.č.
5964*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, dátum: 08/2017:

Technické riešenie:
Líniová stavba „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec “:
Odôvodnenie stavby: dôvodom stavby je žiadosť spoločnosti JEDNOTA o navýšenie hlavného ističa
z 3 x 63 na 3x100. Druhým vážnejším dôvodom je nekvalita napájacieho napätia v danej lokalite
doložená meraním v rôznych častiach obce. V jestvujúcom zapojení je vzdialenosť medzi jestvujúcou
TS v kratšej vetve 1200m a v dlhšej (za potokom) 1400 m. Distribučné vedenie v trasách je 4 x 70 AlFe.
Členenie stavby: „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“:
SO – 11 Vedenia VN - káblové: na pozemkoch KNC parc.č.: 643, 644 (KNE 4057), 624/4, 624/2
(KNE 4057, 4164/2), 624/1 (KNE 4164/1), 1509/1 (KNE 368), 622/1 (KNE 558, 559, 368), 1985/1
(KNE 810/1, 895/1, 559, 4164/1), 621/4 (KNE 368), 204 (KNE 895/1), 121/1 (KNE 810/1), 81 (KNE
810/1), 79/1, 79/8, 79/11, 79/3, 79/4, 79/5, 1981 (KNE 810/1), 11: Montáž odpínaného káblového
zvodu na externý podperný bod č. 16. Vo výške 2,5 m nad úrovňou upraveného terénu sa vedenie uloží
do oceľovej chráničky. Montáž nového VN káblového súboru 3xNA2XS(F)2Y 1x150RM/25 12,7/22kV
v chráničke FXKVS 160 z podperného bodu č. TS-16 v celkovej dĺžke trasy 810 m.
SO-14 Trafostanica 22/0,4 kV – kiosková: na pozemku KNC parc.č. 11 v k.ú Dolná Mariková:
montáž novej koncovej kioskovej transformačnej stanice EEM MKP 800 s VN rozvádzačom Siemens
8DJH RT (1K+1T), s transformátorom TOHn 298/22, 250 kVA . Zriadenie uzemňovacej sústavy pre
transformačnú stanicu (TS). Montáž oplotenia a vstupnej brány pre oddelenie TS od areálu materskej
školy.
SO – 20 Vedenia NN – vzdušné: na pozemkoch KNC parc.č.: 11, 1981 (KNE 810/1), 1985/1 (KNE
810/1), 1509/1 (KNE 368), 802/1: Montáž vzdušného vedenia z izolovaných vodičov RETILENS
3x150+95+2x16 medzi podpernými bodmi č. 2 až 11 v dĺžke trasy 301 m; Montáž vzdušného vedenia
z izolovaných vodičov RETILENS 3x150+95+2x16 medzi podpernými bodmi č. 11 až 12 v dĺžke trasy
42 m; Montáž nových podperných bodov č. 2,12.
SO-21 Vedenia NN - káblové: na pozemkoch KNC parc.č. 11, 59 (KNE 56) , v kat. území Dolná
Mariková, v obci Dolná Mariková:
•
Montáž káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM z navrhovanej TS na p.b. č. 12
v chráničke FXKVS 160 dĺžka trasy 10 m;
•
Montáž káblového vedenia (N)AYY-J 3x120+170 SM/SM z navrhovanej TS na p.b. č. 13
v chráničke FXKVS 110 dĺžka trasy 68 m.
Vedenia NN-vzdušné vedenia – rekonštrukcia: na pozemkoch KNC parc.č. 802/1, 808/2 (KNE
parc.č. 415), 809/2, 810, 816, 820, 852, 853, 1509/1 (KNE parc.č.: 363, 368, 10369, 408) popísané
v návrhu na vydanie územného rozhodnutia: celé vedenie je realizované v existujúcej trase, nie sú
predmetom územného konania. V súlade s ust. § 56 písmena g) stavebného zákona, cit: Stavebné
povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia
napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: zastavané plochy a nádvoria, ostatná plocha, vodné plochy,
záhrady, orná pôda.
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Okresný úrad Považská Bystrica – pozemkový a lesný odbor vydal dňa 27. 10. 2017 pod číslom: OUPB-PLO-2017/012251 LM4 z hľadiska ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu súhlasné
stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie predmetnej stavby.
II. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia bol: územný plán zóny – Dolná Mariková,
schválený Obecným zastupiteľstvom Dolná Mariková uznesením č. 54/96 zo dňa 28. 5. 1996.
Stavba bude uskutočňovaná vo verejnom záujme, a z dôvodu nedostatočného zásobovania
elektrickou energiou v danej lokalite.
2) Napojenie na elektrickú energiu bude riešené - z existujúceho VN vzdušného vedenia, z externého
podperného bodu č. 16, na pozemku KNC parc.č. 643 v k.ú. Dolná Mariková do navrhovanej
kioskovej trafostanice na pozemku KNC parc.č. 11 v k.ú. Dolná Mariková.
3) Osadenie líniovej stavby: navrhovaná líniová stavba „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri
OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“ na pozemkoch:
 Káblové VN vedenie zemné: KNC parc.č.: 643, 644 (KNE 4057), 624/4, 624/2 (KNE 4057,
4164/2), 624/1 (KNE 4164/1), 1509/1 (KNE 368), 622/1 (KNE 558, 559, 368), 1985/1 (KNE
810/1, 895/1, 559, 4164/1), 621/4 (KNE 368), 204 (KNE 895/1), 121/1 (KNE 810/1), 81 (KNE
810/1), 79/1, 79/8, 79/11, 79/3, 79/4, 79/5, 1981 (KNE 810/1), 11;
 Trafostanica 22/0,4 kV – kiosková: KNC parc.č. 11;
 Vedenia NN – vzdušné vedenia nové: KNC parc.č.: 11, 1981 (KNE 810/1), 1985/1 (KNE 810/1),
1509/1 (KNE 368), 802/1;
 Káblové NN vedenie zemné: KNC parc.č. 11, 59 (KNE 56);
v kat. území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková bude osadená: v súlade s predloženým
projektom pre územné rozhodnutie, ktorý vypracoval MONDEZ, s.r.o., Žilina, Ing. Martin
Ondrušek - autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 5964*A2 Komplexné architektonické
a inžinierske služby, dátum: 08/2017;
Trafostanica na pozemku KNC parc.č. 11 v k.ú. Dolná Mariková bude umiestnená:
 od hranice pozemku KNC parc.č. 1973 ................................................................................1, 00 m
 od hranice pozemku KNC parc.č. 1981 a miestnej komunikácie..........................................4, 86 m
 od susednej materskej školy na pozemku KNC parc.č. 11....................................................8, 59 m
4) Stavbu umiestniť tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich
nehnuteľností – stavieb v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
5) Stavebník predloží k žiadosti o stavebné povolenie platné stanoviská a vyjadrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí .
6) Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina má k pozemkom iné právo, mimo zastavaného
územia v súlade s ust. § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, cit. okrem iného:
Práva a povinnosti držiteľa povolenia:
Ods. (1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom
záujme
písm. a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
písm. f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a
plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na
ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo
havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad
rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého rozhodnutia,
1)
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písm.g) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach
alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo
siete, ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.
Ods. (5) Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním
poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri
obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9
alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich
mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku
núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú
náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a
vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich
môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich
mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
Ods.(6) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na
právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na
najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia
alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo, ak to nie je
možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
a)

•
•

b)

Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.
V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné
požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete, hydromelioračné
vedenie, elektronické siete v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred
zahájením stavebných prác. Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska, počas
stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. Pri súbehu a križovaní podzemných
inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického
vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené
pripomienky účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov .
Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a
zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a cestnej
komunikácie.
Po ukončení prác na stavbe budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a
správcov rozvodných sietí:
Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku Okresného úradu Považská Bystrica,
pozemkového a lesného odboru zo dňa 27. 10. 2017 pod číslom: OU-PB-PLO-2017/012251 LM4
k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie stavby „ ZA-2891- Dolná Mariková –
zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“ z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy:
V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať
v zmysle § 17 Zák.č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a požiadať
tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutých parciel spolu s potrebnými dokladmi.
Pri dočasnom zábere do 1 roka, treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie
poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 Zák.č. 220/2004 Z.z. s potrebnými dokladmi.
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody
a krajiny vo vyjadrení zo dňa 24. 10. 2017 pod číslom: OU-PB-OSZP-2017/012227-2 ZJ16 10 ku
konaniu vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Dolná Mariková – stred: Zahustenie
TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“, v katastrálnom území Dolná Mariková, na pozemkoch
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umiestnených mimo a v zastavanom území obce v území s I. stupňom ochrany, a ku konaniu vo
veci vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch umiestnených mimo
zastavaného územia obce, okrem iného uviedol:
z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na predmetnú stavbu v zmysle horeuvedeného nemáme pripomienky.
V súlade s § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. 11. 2005 v územiach s prvým a druhým stupňom
ochrany vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. c) (vydanie stavebného
povolenia na stavbu, zmenu stavby ) vyžaduje, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami
zastavaného územia obce.
c)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení Okresného úradu Považská Bystrica, odbor
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 30. 10.
2017 pod číslom: OU-PB-OSZP-2017/012225-2 ZG4 A-5: k projektovej dokumentácii stavby
„Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“ v stavebnom
konaní, okrem iného:
S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona NR
SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákona o odpadoch“) a podľa predloženej projektovej dokumentácie a
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Všetky odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu
a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti.
Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov,
ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t.j. predložiť doklad
o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky).
Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii
komunikácií je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 o odpadoch je zodpovedná osoba zároveň povinná
vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe
komunikácií.
Predmetné vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre
účely stavebného konania.

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy vydal vyjadrenie k projektovej dokumentácii „ZA-2891 Dolná Mariková – stred:
Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“, dňa 25. 10. 2017 pod číslom: OU-PB-OSZP2017/012229-2 ZB4 10, v ktorom okrem iného uvádza:
Predpokladaná stavba je podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení,
možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a je možné ju uskutočniť za dodržania nasledovných
podmienok:
 V prípade akéhokoľvek zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami je
potrebné rešpektovať § 39 vodného zákona a Vyhlášku č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 Nový VN káblový súbor 3xNA2XS(F)2Y 1x150RM/2512,7/22 kV v chráničke FXKVS 160
o celkovej dĺžke 810 m vedený od trafostanice po podperný bod č. 16 bude križovať vodný tok
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– Marikovský potok evid. pod č. 174. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie
súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na križovanie vodného toku – Marikovský
potok evid. pod č. 174 VN káblovým súborom 3xNA2XS(F)2Y 1x150RM/2512,7/22 kV
v chráničke FXKVS 160 o celkovej dĺžke 810 m.
Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní V zmysle § 140b stavebného zákona je toto
vyjadrenie záväzným stanoviskom na účely vydania územného a stavebného konania.
Dodržať podmienky uvedené v súhlase podľa § 27 ods. 1 písm. a/ vodného zákona , ktorý vydal
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy dňa 23. januára 2018 pod číslom: OÚ ŽP-2018/001366-2 BB3, na súbeh a križovanie
vodohospodársky významného toku Marikovský potok (4-21-07-3159) a križovanie pravostranného
bezmenného drobného vodného toku (4-21-07-3197) vodného toku Marikovský potok káblovým
VN vedením v katastrálnom území Dolná Mariková , za týchto podmienok:
1. Súbeh a križovanie vodných tokov káblovým VN vedením, musí byť zrealizované podľa
projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ondrušek, spoločnosť MONDEZ, s.r.o., Námestie
hrdinov 380/10, 010 03 Žilina za podmienok:
 križovanie vodných tokov realizovať po konštrukcii existujúcich premostení, kábel uložiť do
oceľovej chráničky, križovanie previesť tak, aby sa nezasiahlo do prietočných profilov
premostení,
 súbeh s vodohospodársky významným tokom zrealizovať tak, aby bolo dodržané 6,0 m
ochranné pásmo od brehovej čiary.
 dodržať 4,0 m ochranné pásmo drobného vodného toku.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k ohrozeniu plynulosti odtoku vôd a nebol stavebný
a iný materiál uskladnený na miestach, z ktorých by mohol byť splavený do vody.
3. Stavebník je povinný šetriť zeleň toku.
4. Dotknuté úseky vodného toku po ukončení prác (prípadné poškodenie koryta) uviesť do náležitého
stavu, odstrániť všetky prekážky vo vodnom toku.
5. V blízkosti vodného toku používať len stroje a zariadenia v dobrom technickom stave a pravidelne
ich kontrolovať.
6. Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi
látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.
7. Stavebný materiál, ktorý by obsahoval znečisťujúce látky sa musí skladovať tak, aby tieto nevnikli
do podzemných a povrchových vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu.
8. Stavebník je povinný v zmysle § 47 vodného zákona na vlastné náklady dbať o riadnu údržbu
a statickú bezpečnosť stavby, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, zabezpečiť ju pred škodlivými
účinkami vôd, splaveninami a ľadom.
9. Stavebník je povinný podľa § 50 vodného zákona umožniť správcovi vodného toku výkon jeho
oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim
v občasnom vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť
riadnu prevádzku a údržbu občasného vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb.
10. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky stanovené správcom vodného toku - Slovenským
vodohospodárskym podnikom š.p., OZ Piešťany, ktoré sú uvedené vo vyjadrení č. CS SVP OZ PN
8062/2017/2 zo dňa 23. 10. 2017:
•
Prístupové pásmo drobného vodného toku je v zmysle vodného zákona 5,0 m od brehovej čiary
vodného toku, ochranné pásmo je 4,0 m od brehovej čiary.
•
Prístupové pásmo vodohospodársky významného vodného toku je 10,0 m od brehovej čiary
vodného toku, ochranné pásmo je 6,0 m od brehovej čiary.
•
Brehová čiara je priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom
bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia.
•
Pri rekonštrukcii NN siete rešpektovať stanovené ochranné pásma vodných tokov (platí pre
umiestnenie nových podperných bodov, umiestnení zariadení a pri súbehu vedení s vodnými
tokmi).
•
Vyťaženú zeminu ako i stavebný materiál neukladať a neskladovať v prietočnom profile vodného
toku okrem nevyhnutných násypov potrebných na vybudovanie jednotlivých stavebných objektov.
e)
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•
•
•
•

K zahájeniu a ukončeniu stavebných prác pri vodnom toku prizvať zástupcu SVP, š.p., SPSV I.
Púchov.
Porealizačné zameranie stavby v dotyku s vodným tokom poskytnúť SVP, š.p.,
Pri stavebných prácach dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety
a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa
iných činností, ktoré sú v rozpore s vodným zákonom.
V zmysle § 49, ods. 5 vodného zákona správca toku nezodpovedá za škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodného toku.

f)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Považskej Bystrici vydal súhlasné záväzné
stanovisko k návrhu na územné konanie stavby „ZA- 2891 Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS
pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“, v k.ú. Dolná Mariková, dňa 26. 10. 2017 pod číslom:
A/2017/02151-2-HŽPaZ.

g)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v stanovisku zo dňa 27.
10. 2017 pod číslom: ORHZ-PB1-988-001/2017 uvádza nasledovné: posúdilo projektovú
dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné a stavebné konanie
„ZA- 2891 Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“,
a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko
nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť
pri kolaudačnom konaní.

h)

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v stanovisku
k projektovej dokumentácii zo dňa 15. 10. 2017 pod číslom: OU-PB-OCDPK-2017/012150-002 pre
účely územného a stavebného povolenia stavby „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ
a vyvedenie výkonu pre obec“ o.i. uviedol:
Tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. tr. na území okresov
Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o stanovisko k hore uvedenej dokumentácii a z
dopravného hľadiska má k nej nasledovné pripomienky:
Na zabudovanie elektrického vedenia do cestného telesa cesty č. III/1976, ktoré bude riešené
pretlakom, je stavebník povinný vybaviť si povolenie na zvláštne užívanie ciest od tunajšieho
úradu. Žiadosť o povolenie spolu so žiadosťou o určenie prenosného dopravného značenia cesty
(jeho návrhom) treba predložiť min. 3 týždne pred zahájením stavebných prác na týchto objektoch
(mimo zimného obdobia).
k povoleniu zvláštneho užívania bude potrebné predložiť aj stanovisko majetkového správcu cesty
t.j. Správy ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín.
Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného
zákona ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného
značenia,....) podľa cestného zákona v znení neskorších predpisov.





i)

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia v stanovisku zo dňa 20. 10. 2017 pod
číslom: OU-PB-OKR-2017/012141-002EC, k projektovej dokumentácii pre vydanie územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „ZA- 2891 Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS
pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“, v k.ú. Dolná Mariková, z hľadiska civilnej ochrany, okrem
iného uviedol: po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby súhlasí s
vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia bez pripomienok.

j)

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku , Detašované pracovisko Stred ČSA 7, 974 31
Banská Bystrica v stanovisku zo dňa 1. decembra 2017 pod číslom: ASMdpS-1-2112/2017 k
stavbe „ZA- 2891 Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“,
v k.ú. Dolná Mariková; o.i. uvádza: po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z.z.
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a stavebného zákona súhlasí
s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie – bez pripomienok. V mieste
plánovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy. Ak stavba nebude začatá do
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dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie
stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.
k)

•

•

•
l)

-

-

Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu
Trenčín pod značkou: KPÚTN-2017/23242-2/86517 zo dňa 06. 11. 2017, k stavbe „ZA- 2891
Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“, v katastrálnom
území Dolná Mariková, okrem iného:
Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) Trenčín s realizáciou horeuvedenej líniovej stavby
v katastrálnom území Dolná Mariková súhlasí a určuje tieto podmienky:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp.
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín, priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie
o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie
uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená
osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od
vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom
archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom
datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín 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.
Dodržať podmienky uvedené v súhlasnom vyjadrení Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho
kraja Trenčín, zo dňa 18. 02. 2016 pod číslom: SC/2016/326-2 a zo dňa 02. 11. 2017 pod číslom:
SC/2016/2979-2 k stavbe „ ZA- 2891 Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie
výkonu pre obec“, okrem iného:
Na základe žiadosti, predloženej projektovej situácie a v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb.
v znení neskorších zmien a predpisov, súhlasíme s realizáciou stavby „ ZA- 2891 Dolná Mariková
– stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“ v k.ú. Dolná Mariková za dodržania
nasledujúcich podmienok:
VN káblové vedenie bude pri križovaní cesty IIIˇ/1976 realizované riadeným pretlakom
s umiestnením do chráničky,
povoľujeme čiastočnú rozkopávku vozovky z dôvodu vykopania dvoch montážnych jám podľa
predloženej situácie;
výrez živice vykonať strojne a po uložení káblového vedenia a zásype štrkopieskom, obnoviť
konštrukčné vrstvy vozovky nasledovne: 20 cm štrkodrva so zhutnením, 20 cm vystužený betón
s preplátovaním 10 cm na každú stranu, 8 cm obaľované kamenivo asfaltom, 4 cm asfaltobetón;
počas ostatných prác nesmie dôjsť k zásahu do asfaltového krytu vozovky;
vzdušné káblové vedenie križujúce cestu III/1976 musí byť umiestnené minimálne 6m nad jej
niveletou;
nové podperné body budú umiestnené mimo cestné teleso, minimálne však 3m od spevnenej časti
krajnice tak, aby netvorili prekážku;
pracovisko musí byť označené dočasným dopravným značením, odsúhlaseným dopravnou políciou;
stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III/1976;
Strana: 8 rozh. č. 76/2018, 2017/343

-

pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu
bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky;
v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné
náklady;
po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu,
vykonané práce preberie a skontroluje majster strediska Považská Bystrica.
Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty III/1976 premiestniť,
resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.
Povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie a rozkopávkové povolenie vydá na požiadanie
stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

m) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina vo vyjadrení zo dňa 14. 12. 2017 pod
značkou: 2891 k projektovej dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie „2891-Dolná
Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“, o.i. uvádza:
 S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
 V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických
zariadení.
 V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť jestvujúce podzemné siete a zariadenia technického
vybavenia.
 Podľa štandardov projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre SSE-D, žiadame doložiť
vyplnenú tabuľku pozemkov dotknutých stavbou vrátane pozemkov dotknutých ochranným
pásmom stavby.
 Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich
sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného
bremena.
 Žiadame, aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom stavebnom
povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa
v ochrannom pásme stavby.
 Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov
a funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.sse-d.sk.
n)

Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 8. 11. 2017 pod
číslom: TD/NS/0799/2017/Ki k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie k umiestneniu stavby „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie
výkonu pre obec“, v k.ú. Dolná Mariková z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem
plynárenských zariadení okrem iného uvádza:
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
„Zákona o energetike“): súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za
dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení.

o)

Dodržať podmienky Slovak Telekom a. s. Bratislava uvedené vo vyjadrení k existencii
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločností
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: zo dňa 23. 03. 2018 číslo vyjadrenia:
6611808375 s platnosťou do 23. 09. 2018, v plnom rozsahu , okrem iného:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len
„SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
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.
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

1.
2.
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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.
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 zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. 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 na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
- Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
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.
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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 vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner uvedený v tomto vyjadrení.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne číslo 12129.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového
uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia ).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.,
Odštepného závodu Piešťany, značka: CS SVP OZ PN 8062/2017/2 zo dňa 23. 10.2017, o.i.:
Navrhovaná trasa VN zemného kábla je vedená v súbehu a jedenkrát križuje vodohospodársky
významný vodný tok Marikovský potok (4-21-07-3159) a jedenkrát križuje drobný vodný tok B.P.
Marikovského potoka (4-21-07-3197). Obe križovania vodných tokov budú nadzemné po
konštrukcii existujúcich premostení. Kábel bude uložený v oceľovej chráničke bez zásahu do
prietočných profilov premostení.
K predloženej projektovej dokumentácii uvádzame nasledovné:
SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov súhlasí s realizáciou predmetnej
stavby.
Predmetnou stavbou dotknutý drobný vodný tok B.P. Marikovského potoka s prístupovým
pásmom, ktoré je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) vo
vzdialenosti min. 5,00 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo je 4,00 m od brehovej
čiary.
Predmetnou stavbou dotknutý vodohospodársky významný vodný tok Marikovský potok
s prístupovým pásmom, ktoré je v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
vo vzdialenosti min. 10,00 m od brehovej čiary vodného toku. Ochranné pásmo je 6,00 m od
brehovej čiary.
Brehová čiara je v zmysle STN 75 0120 (Terminológia Hydrotechnika) priesečnica brehu
a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho, aby sa vyliala do
priľahlého územia.
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Pri realizácii rekonštrukcie NN siete požadujeme rešpektovať stanovené ochranné pásmo vodných
tokov v správe našej organizácie (platí pre umiestnenie nových podperných bodov, umiestnení
zariadení a pri súbehu vedení s vodnými tokmi).
Vyťaženú zeminu ako i stavebný materiál neukladať a neskladovať v prietočnom profile vodného
toku okrem nevyhnutných násypov potrebných na vybudovanie jednotlivých stavebných objektov.
Na pozemky dotknuté predmetnou stavbou, ktoré sú vo vlastníctve SR-SVP š.p., požadujeme
najneskôr do kolaudačného konania uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o zriadení vecného
bremena, alebo iný právny vzťah) na odbore správy majetku OZ Piešťany (platí pre zásah stavby
a jednotlivých stavebných objektov na pozemky v našom vlastníctve - neplatí pre vzdušné
vedenie).
SVP š.p., požaduje bezodplatne poskytnúť porealizačné zameranie predmetnej stavby v dotyku
s vodným tokom, resp. s pozemkami SR - SVP š.p., v digitálnom formáte (dxf, dwg, dgn...).
K zahájeniu a k ukončeniu prác ako i k vymedzeniu prístupov do koryta vodného toku požadujeme
prizvať zástupcu SVP š.p., SPSV I.
Pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy,
neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej
kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Upozorňujeme: V zmysle § 49, ods. 5 vodného zákona správca toku nezodpovedá za škody
spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

q)

Energotel, a.s. Bratislava, prevádzka Žilina vo vyjadrení zo dňa 2.11.2017 pod značkou:
ET/MM17/1127 pre územné konanie a stavebné povolenie uviedol: Stavba „ZA-2891 Dolná
Mariková – stred: zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“ nezasahuje podzemné
telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, a Energotel a.s.
Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

r)

Obec Dolná Mariková ako príslušný cestný správny orgán a ako vlastník miestnych komunikácií
vydal dňa 21. 02. 2018 pod Č.j.: 236/2017 záväzné súhlasné stanovisko k predloženej projektovej
dokumentácii pre územné konanie a stavebné povolenie stavby „ZA-2891 Dolná Mariková –
stred: zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec“. Plánovaná stavba nie je v rozpore
s územným plánom obce Dolná Mariková.

s)

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica k PD stavby „ZA-2891-Dolná Mariková
– stred, zahustenie TS a vyvedenie výkonu pre obec, k.ú. Dolná Mariková“ vo vyjadrení zo dňa 16.
11. 2017 pod jednacím číslom: 8730/23/2017-CA, okrem iného uvádza:
V obci Dolná Mariková, ako aj v celom k.ú. sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete v správe
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len „PVS a.s.“), t.j. verejný vodovod a verejná
kanalizácia..
K.ú. Dolná Mariková sa nenachádza v žiadnom Pásme hygienickej ochrany vodárenských zdrojov
v správe PVS, a.s.
S predloženou PD súhlasíme bez pripomienok.




t)

O2 Slovakia, s.r.o. uviedla vo vyjadrení dňa 19. 10. 2017: 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.

u)

Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení správcu PTZ Orange Slovensko a.s.,
Michlovský, s. r. o. UC 1 – údržbové centrum Piešťany zo dňa 25. 10. 2017 č. BA-3052/2017,
s platnosťou do 30.5.2018.

v)

Obec Dolná Mariková zast. starostom, ako orgán územného plánovania, ako príslušný stavebný
úrad, cestný správny orgán, správca verejnej kanalizácie, vlastník dotknutých nehnuteľností vydal
na konaní dňa 19. 04. 2018 stanovisko :
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z hľadiska územného plánu zóny – Dolná Mariková, a ako vlastník pozemkov KNC parc.č.: 11,
79/1, 79/8, 79/3, 79/11, 79/4, 79/5; KNE parc.č.: 4164/1, 895/1, 56, 368, 558, 559, 810/1; v k.ú.
Dolná Mariková: súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej líniovej
stavby bez pripomienok.
Predmetná líniová stavba nie je v rozpore s územným plánom zóny – Dolná Mariková, schváleného
Obecným zastupiteľstvom Dolná Mariková uznesením č. 54/96 zo dňa 28. 5. 1996.
Obec Dolná Mariková, ako príslušný cestný správny orgán a správca verejnej kanalizácie súhlasí
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu, za podmienky
dodržania ochranného pásma verejnej kanalizácie.
Obec Dolná Mariková zast. starostom na konaní vyhlasuje, že ako vlastník mostného objektu
dotknutého predmetnou výstavbou, súhlasí s umiestnením a zavesením VN prípojky v oceľovej
chráničke na existujúci mostný objekt, bez zásahu do prietočného profilu premostenia.
Obec Dolná Mariková zast. starostom upozorňuje navrhovateľa – stavebníka, že nezodpovedá za
škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

15) Pri realizácii stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných
nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované
platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia , ako aj podmienky a požiadavky
dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.
16) K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predloží:





súhlasné platné stanoviská a vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia dotknutých
orgánov a správcov inžinierskych sietí; súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy do
jedného roka, prípadne trvalé odňatie dotknutej parcely od Okresného úradu Považská
Bystrica, pozemkového a lesného odboru; stanovisko Technickej inšpekcie SR;
Stavebník musí k žiadosti o stavebné povolenie preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že
má k pozemku - om v zastavanom území iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho
oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.
kompletnú projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. Ministerstva
životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu , doplnenú: o situačný výkres umiestnenia a vyznačenia existujúcich
inžinierskych sietí (kanalizačných, telekomunikačných, elektronických komunikácií....) a ich
ochranných a bezpečnostných pásem a o pripomienky uvedené v územnom rozhodnutí o
umiestnení stavby a podmienky uvedené vo vyjadreniach účastníkov konania a v
stanoviskách dotknutých orgánov; statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú
odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie; požiarno-bezpečnostné riešenie.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : sa nevydáva, v územnom konaní neboli
uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ: Stredoslovenská energetika, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO : 36 442 151
zast. spoločnosťou MONDEZ, s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina, IČO: 44 114 311, na
základe plnomocenstva zo dňa 26. 1. 2017, podal dňa 19. 12. 2017 a doplnil dňa 14. 03. 2018 aj
zmenu názvu navrhovateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Dolná Mariková – stred:
Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre obec “, na pozemkoch:
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Káblové VN vedenie zemné: KNC parc.č.: 643, 644 (KNE 4057), 624/4, 624/2 (KNE 4057,
4164/2), 624/1 (KNE 4164/1), 1509/1 (KNE 368), 622/1 (KNE 558, 559, 368), 1985/1 (KNE
810/1, 895/1, 559, 4164/1), 621/4 (KNE 368), 204 (KNE 895/1), 121/1 (KNE 810/1), 81 (KNE
810/1), 79/1, 79/8, 79/11, 79/3, 79/4, 79/5, 1981 (KNE 810/1), 11;
 Trafostanica 22/0,4 kV – kiosková: KNC parc.č. 11;
 Vedenia NN – vzdušné vedenia nové: KNC parc.č.: 11, 1981 (KNE 810/1), 1985/1 (KNE 810/1),
1509/1 (KNE 368), 802/1;
 Káblové NN vedenie zemné: KNC parc.č. 11, 59 (KNE 56);
v kat. území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková.
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých
orgánov a účastníkov konania.
Rozhodnutím číslo: 2017/343-TA5/A-10 zo dňa 27. 12. 2017 stavebný úrad podľa § 35 ods. 3)
stavebného zákona a § 29 ods. 1 správneho poriadku územné konanie prerušil a vyzval navrhovateľa
výzvou č. 2017/343-TA5/A-10 zo dňa 27. 12. 2017 v určenej lehote doplniť podklady pre vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby, čím mu umožnil nedostatky podania odstrániť.
Dňa 23. 02. 2018 a 14. 03. 2018 navrhovateľ doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení líniovej stavby „Dolná Mariková – stred: Zahustenie TS pri OÚ a vyvedenie výkonu pre
obec “, v kat. území Dolná Mariková, v obci Dolná Mariková o: objasniť stavebnému úradu či „Návrh
na vydanie územného rozhodnutia“ sa podáva v zastúpení spoločnosťou MONDEZ, s.r.o. Žilina ; súhlas
podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na križovanie vodného toku – Marikovský potok VN
káblovým vedením; záväzné stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy k návrhu na vydanie
územného rozhodnutia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici;
záväzné stanoviská dotknutých orgánov: príslušný cestný správny orgán - Okresný úrad Považská
Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Obec Dolná Mariková; splnomocnenie
navrhovateľa SSE-Distribúcie a.s. Žilina na zastupovanie; doklady o vlastníctve dotknutých pozemkov
KNC a KNE v origináloch (v prípade pozemkov KNE parc.č. aj výpisy z LV na KNC parcelné čísla za
účelom preukázania či sa jedná o pozemky v zastavanom resp. nezastavanom území); písomné súhlasy
vlastníkov pozemkov v origináloch.
Doplnením týchto podkladov navrhovateľ splnil výzvu na doplnenie podkladov č. 2017/343-TA5/A-10
zo dňa 27. 12. 2017.
Obec Dolná Mariková oznámila dňa 14. 03. 2018 pod číslom:76/2018, 2017/343-TA5/A-10
podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a dňa 19. apríla 2018
vykonala ústne
pojednávanie.
Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania, a pre veľký počet účastníkov
konania, stavebný úrad oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
v zmysle ust. § 36 ods. 4) stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
V súlade s ust. § 36 ods. 1) stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil, že účastníci
konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne.
V súlade s ust. § 36 ods. 3) stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil, že dotknuté
orgány oznámia svoje stanoviská k návrhu a uplatnia ich najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak
dotknutý orgán, 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 § 42 ods. 5) stavebného zákona stavebný úrad uviedol: v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
V územnom konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.
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Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu, určenými v stavebnom zákone.
K návrhu sa vyjadrili: Obec Dolná Mariková zast. starostom – cestný správny orgán, orgán
územného plánovania; Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská
Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany prírody
a krajiny, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
krízového riadenia; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Krajský pamiatkový úrad Trenčín;
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Banská Bystrica;
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina; Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia,
a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; Energotel, a.s. Bratislava,
prevádzka Žilina; Slovak Telekom a.s. Bratislava; Michlovský spol. s r.o., UC 1 – údržbové centrum
Piešťany - správca PTZ Orange Slovensko, a.s. Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o.; Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod
Piešťany.
Správny poplatok bol podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov zaplatený v sume 100 euro Obci Dolná Mariková.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Dolná Mariková, Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150,
018 02 Dolná Mariková.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26
správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí na
úradnej tabuli obce po dobu 15 dní, spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Ing. Peter Šujak
starosta obce

__________________________________________________________________________________
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dolná
Mariková
Vyvesené dňa :.......................................
Zvesené dňa ............................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ......................................................................
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Príloha pre navrhovateľa: overený situačný výkres s vyznačením umiestnenia stavby
Doručuje sa (do vlastných rúk):
Účastníkom konania:
1)


2)













3)

Navrhovateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. spoločnosťou
MONDEZ, s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina
Známi vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností:
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
SR-Slovenský pozemkový fond Bratislava, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
SR - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Obec Dolná Mariková zast. starostom
Juraj Lednický, Námestie slobody 1621/25, 020 01 Púchov
Jozefína Lednická r. Galková, Námestie slobody 1621/25, 020 01 Púchov
František Martikáň, 018 02 Dolná Mariková, č. 701
Vladimír Martikáň, 018 02Dolná Mariková č. 724
Jozef Martikán, 018 02 Dolná Mariková č. 60
Mgr. Danka Jurčíková r. Martikáňová, Nábrežná 1018/32, 017 01 Považská Bystrica
Ing. Martina Hanúsková, r. Blištíková, Sverepec 152, 017 01 Považská Bystrica
Michal Škrovan, Mariánska 6, 900 31 Stupava
Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:
4)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
5)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru Považská Bystrica
6)
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti a životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody, úsek štátnej vodnej
správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01
Považská Bystrica
7)
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
8)
Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
9)
Obec Dolná Mariková zast. starostom - cestný správny orgán
10)
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
11)
Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
12)
Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2, P.O. Box 148, 971 06 Prievidza
13)
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14)
Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
15)
Lesy SR, š.p., OZ Pov. Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
16)
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica (správca toku)
17)
Michlovský, spol. s r.o. UC1 - údržbové centrum, Letná 796/9, 921 01 Piešťany, za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská
6/A, 821 09 Bratislava
18)
ENERGOTEL a. s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina
19)
Telefónica O2, Slovakia, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica
20)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava , detašované pracovisko : BC Omnipolis, Trnavská
cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ružinov

Po právoplatnosti: Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor
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