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OBEC  OPATOVCE 
Opatovce č. 73 

913 11 Trenčianske Stankovce 

_____________________________________________________________________ 

OcÚ OP-2023/128/0281                                            dňa 24.03.2023 
 

 

Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,, Stojisko polopodzemných 
kontajnerov na komunálny odpad v meste Trenčín“, 
 ____________________________________________________________________ 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE –  
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Stavebník Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, podal dňa 
18.08.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

 

„Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste 

Trenčín“ 

Stavebné objekty:  
Stojisko S7- Západná 16,  
Stojisko S8 – M.Bela 29 
 

Obec Opatovce ako príslušný stavebný úrad podIa § 119 ods. 2 zák.č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (@alej len stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov a čl. I. §5 písm. a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej 
správe pre územné plánovanieĽ stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
stavebného zákona v spojení s §27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisovĽ prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
v stavebnom konaní a po preskúmaní podIa § 62 stavebného zákona  rozhodol takto: 

    

Stavba: „Stojisko polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad 
v meste Trenčín“ 

Stavebné objekty:  
Stojisko S7- Západná 16,  
Stojisko S8 – M.Bela 29 

na pozemkoch C-KN parcela č2237/375, 2237/370, 2337/20, 2237/2, 2337/219, 

2337/27 – zastavaná plocha a nádvorieĽ v k.ú. Trenčín, mesto Trenčín.  
pre investora Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín sa podIa § 66 

stavebného zákona  

p o v o I u j e . 
I. Popis stavby (stavba pozostáva): 
Výstavba si nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu územia. Búracie práce na 
spevnených  plochách a výkopy sú súčasťou samotných stavebných objektov - stojísk. 
Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí ich správcamiĽ a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 
           Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí vykonávať ručne.      
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 Preložky inžinierskych sietí je možné vykonávať iba so súhlasom ich správcu 
a osobamiĽ resp. organizáciami na to oprávnenými. 
 Na stojisku S8 je plánovaný výrub 1x strom - breza. 

Počas výstavby bude osadené prenosné dopravné značenie (dopravné značenie počas 
výstavby)Ľ ktoré bude odsúhlasené príslušnými orgánmi. 
  

1.5. ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 

1.5.1.   Koncepcia postupu výstavby 

Pred zahájením výstavby je potrebné presné vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí ich správcami a to aj sietí nezakreslených vo výkresovej časti tejto 
dokumentácie. 
Priestorovo budú vytýčené stavebné jamy jednotlivých stojísk. Výkopy stavebných 
jám sa zrealizujú strojne. Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí je nutné 
vykonávať ručne.   
Po realizácii výkopov stavebných jám sa na zhutnený násyp uložený na dne jamy 
osadia polopodzemné kontajnery. V poslednej fáze sa zrealizujú zásypy a konečné 
úpravy povrchov zo zámkovej dlažby. 
 

1.5.2.   Koncepcia zariadenia staveniska 

Potreba elektrickej energie bude zabezpečená staveniskovou elektrocentrálou. Potreba 
vody pri stavebných prácach bude zabezpečená dovozom.   
            Pre skladovanie materiálu bude na nevyhnutnú dobu použitá plocha vedIa 
miesta výstavby.   

            Sociálne zázemie pre pracovníkov na stavenisku (šatne a umyvárne)Ľ 
vzhIadom na predpokladanú dobu výstavby (2 - 3 dni pre jedno stojisko), nebude 

budované.   
            Stravovanie bude zabezpečované v okolitých stravovacích zariadeniach. 

 

 1.5.3.   Dopravné riešenie počas výstavby 

       Počas výstavby bude na komunikáciách a parkoviskách použité prenosné 
dopravné značenie (dopravné značenie počas výstavby)Ľ ktoré bude odsúhlasené 
príslušnými orgánmi.   
Zabezpečenie pracoviska: 
●  Všetky použité prenosné dopravné značky budú základného rozmeru v 
reflexnej úprave (STN 01 8020)Ľ v tvaroch podIa vyhl. č. 30/2020 Z.z.Ľ VL 6.1 so 
zahnutým okrajom a musia byť umiestnené na červeno-bielych stĺpikoch 

● Z dôvodu bezpečnosti chodcov bude po celom obvode výkopu umiestnená 
výstražná červeno-biela páskaĽ dopravná plastová zábrana (napr. bariéra EU)Ľ resp. 
dotyková lišta pre nevidiacich  
● Ak je potrebnéĽ výkop je nutné premostiť na takých miestachĽ aby bol 
zabezpečený plynulý pohyb peších a vozidiel (miesta križovania výkopu s vjazdom 
do domovĽ na parkoviskoĽ prístupovou komunikáciouĽ...a pod...) 
● V prípade nepostačujúcich rozhIadových pomerov alebo šírkových pomerov 
je nutnéĽ aby dopravu riadila oprávnená osoba vo viditeInom bezpečnostnom odeve 

● Počas prác za zníženej viditeInosti bude na práce upozornené výstražnými 
svetlami 

● Pred začatím prác je potrebné dostatočne včas upozorniť obyvateIov uvedenej 
ulice 

● Povrch komunikácie bude po skončení výstavby v prípade potreby opravený 
podIa pokynov cestného správne orgánuĽ príp. správcu komunikácie 
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● Jestvujúce dopravné značenieĽ ktoré je v rozpore s navrhovaným prenosným 
dopravným značením je potrebné zakryť 

● Po ukončení prác a po posúdení stavu vozovky bude prenosné dopravné 
značenie ihne@ odstránené 

● Vzdialenosti DZĽ ktoré sú uvedené v prílohách nie sú pevne stanovené a môžu 
sa vhodne prispôsobiť miestnym podmienkam 

● NakoIko nie vždy je možné jednoznačne určiť dopravnú situáciuĽ pri realizácii 
navrhovaných stojískĽ je v prípade potreby nutné zabezpečiť zodpovednú osobuĽ 
regulovčíka na riadenie dopravyĽ čo je riadne poučená a vyškolená osoba v oblasti 
riadenia dopravy vo výstražnom odeve 

● Pracoviská budú vyznačené zvislými dopravnými značkami (DZ) podIa  
výkresovej časti 
● Dĺžka každého pracovného miesta max. 25 m 

● Po realizácii stavby bude v prípade potreby upravený asfalt na existujúcom 
parkovisku preplátaním a následným doasfaltovaním až k novým obrubníkom stojiska 

 

2. CELKOVÉ STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 

2.1.      STAVEBNÉ RIEŠENIE 

   Stavba je členená na stavebné objekty - každé stojisko tvorí samostatný 
stavebný objekt.  
 Stojiská polopodzemných kontajnerov na zmesový resp. triedený komunálny 
odpad budú slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 
5 m3Ľ resp. 3 m3. Skladbu kontajnerov na jednotlivých stojiskách a lokalitu 
dokumentuje tabuIka „Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov“: 
 

 

Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov   
Stojisko počet polopodzemných kontajnerov na odpad 

označenie lokalitatyp 

kontajnerov zmesový KO  plasty + kovy + VKM papier  sklo 

   5 m3 3 m3 5 m3  5 m3     3  m3   

Stojisko S7 Západná 16 okrúhle 2 - 1  1  1 

Stojisko S8 M. Bela 29 okrúhle 1 1 1 1  1 

 

2.1.1.  Zemné práce 

        Zemné práce sa riadia Prílohou č. 2 k Vyhláške MPSVR SR č. 147/2013 
Z.z.Ľ ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a tiež STN 73 3050 Zemné 
práce. Všeobecné ustanovenia. 
       Prieskum staveniska: 

       ZadávateIom nebol poskytnutý inžinierskogeologický a hydrogeologický 
prieskum lokalít určených pre výstavbu stojísk a nie sú známe geologické a 
hydrogeologické pomery a fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín. Tieto bude 
potrebné overiť pred začatím zemných prácĽ resp. v ich priebehu a výkopové práce 
realizovať so zreteIom  na zistenia. 
      Vytýčenie sietí: 
Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí ich správcamiĽ a to aj sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie. 
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           Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí musia byť 
vykonávané ručne.  
           Prípadné prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí možno realizovať iba 
organizáciami k tomu oprávnenýmiĽ so súhlasom majiteIov a správcov sietíĽ v 
dohodnutých termínoch. 
      Zabezpečenie výkopov: 
          Výkop v zastavanom území obce na verejných priestranstvách a výkop v 
uzavretých objektochĽ kde sa súčasne vykonávajú aj iné práceĽ musí byť zakrytý alebo 
na hrane inak zabezpečený proti pádu. Ak je zabezpečenie vo vzdialenosti väčšej ako 
1Ľ5 m od hrany výkopuĽ za vyhovujúcu zábranu sa považuje jednotyčové zábradlie 
vysoké najmenej 1 mĽ nápadná prekážka vysoká najmenej 0Ľ9 m alebo materiál z 
výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0Ľ9 m. 

              Výkop priliehajúci k verejnej komunikácii alebo zasahujúci do nej musí 
byť označený výstražnou značkou. V noci a pri zníženej viditeInosti musí byť 
označený červeným výstražným svetlom umiestneným v bezpečnej vzdialenosti od 
začiatku a od konca výkopuĽ prípadne v iných nebezpečných miestach podIa 
miestnych podmienok. Pozdĺž výkopu môžu byť výstražné svetlá od seba vzdialené 
najviac 50 m. 

           Vo výkope hlbokom viac ako 1Ľ5 mĽ ak sa v ňom pracujeĽ sa musia 
zriadiť zostupy a výstupy vzdialené od seba najviac 30 m. 
           Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať od hrany výkopu do vzdialenosti 
1/2 hĺbky výkopu.  V tomto priestore sa na povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné 
práce a iné práceĽ umiestňovať objekty a zariadenia staveniskaĽ stroje a materiál. 
       Zabezpečenie stability stien výkopov: 
       Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Spôsob zabezpečenia 
stability stien bude stanovený na základe prieskumu pred začatím zemných prác resp. 
v ich priebehu na základe geologických a hydrogeologických pomerov a fyzikálno-

mechanických vlastností zemín. 
Predpokladá sa zabezpečenie stien proti zosunutiu vrúbením s použitím príložného 
paženia so šikmými vzperami.    
           Výkopy:     

        Pred zahájením zemných prác budú na stojiskáchĽ kde je to potrebnéĽ v 
priestore výkopovĽ vybúrané časti spevnených plôch s ich podkladovými vrstvami.   
        

           Pôdorysný tvar a rozmer výkopu stavebných jám je určený tvarom stojiska. 
Hĺbka dna stavebnej jamy je na kóte -1,670. Uvedená hĺbka dna stavebnej jamy je 
stanovená predbežne a je informatívna. Presná hĺbka bude stanovená podIa 
konkrétneho typu polopodzemných kontajnerov.    

 Zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu zeminy resp. iné určené 
miesto.   

 Odhadovaná trieda ťažiteInosti zeminy podIa STN 73 3050: 3. trieda. 
2.1.2.  Podzemná voda 

           Nie sú známe geologické a hydrogeologické pomery danej lokality. 
Nepredpokladá sa negatívny vplyv podzemnej vody na stavbu. Predpokladá sa 
osadenie polopodzemných kontajnerov nad hladinou podzemnej vody. V prípade 
výskytu podzemnej vody počas realizačných prác budú projektantom navrhnuté 
dodatočné opatrenia.     
            Stavba svojim charakterom a technickým riešením nebude negatívne 
ovplyvňovať kvalitu podzemných vôd.  
2.1.3.  Konštrukcia polopodzemných kontajnerov 
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 Stojiská budú vybavené príslušným počtom polopodzemných kontajnerov užitočného 
objemu 5 m3 resp. 3 m3 (skladbu kontajnerov pre jednotlivé stojiská vi@ tabuIku 
„Výpis stojísk polopodzemných kontajnerov“).  
 Telá šachietĽ vrátane kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 50% svojej 
výšky do zeme. Podzemné časti tiel kontajnerov majú kruhový pôdorys so 
špeciálnymi kotvami proti tlaku spodnej vody. Sú zo 100% recyklovateInéhoĽ 
vodotesnéhoĽ hygienicky nezávadného a chemicky stáleho materiálu (napr. HDPEĽ 
betón a pod.). Celková výška šachty kontajnerov je 2700 mm ±5 %. Nadzemná časť 
kontajnerov je kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm ±5 % pre kontajner s 
objemom 5 m3 a priemerom 1300 mm ±5 % pre kontajner s objemom 3 m3. Telo 

nadzemnej časti kontajnerov musí byť z materiálu odolného voči korózii a UV 
žiareniu (napr. HDPEĽ betónĽ antikor). Nadzemná časť polopodzemných kontajnerov  
je z pohIadových strán doplnená opláštením z farebne stáleho drevokompozitu. 
Farebný odtieť opláštenia určí investor. Súčasťou každého kontajnera je odnímateIné 
veko z HDPE alebo ekvivalentného materiálu. Vo veku je osadený plniaci otvor s 
priemerom 200 - 550 mm (podIa zbieranej komodity) s poklopom s farebnou úpravou 
podIa druhu odpadu. Každý polopodzemný kontajner je vybavený zberným vrecom 
resp. plastovým zásobníkom so spodným vyprázdňovaním s patentovaným systémom 
výsypu a dvojitou poistkou proti uvoIneniu lana. Pre zber odpadov zo skla je pri 
použití zberného vreca potrebné použiť špeciálne upravené vystužené zberové vrece s 
pogumovanou vnútornou vložkou. 
Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou jednobodového rýchloupínacieho 
systému zdvihu. Zdvih a presun zberného vreca spolu s vekom hydraulickým 
ramenom umiestneným na zberovom vozidleĽ bez potreby @alšieho háku na otváranie 
kontajnera.   PodIa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu 
byť rozmerové parametre projektového riešenia upravené (napr. výška a priemer 
kontajnerov v stanovenej odchýlke). Je však potrebné dodržanie navrhovaných 
rozmerov stojiska a dodržanie parametrov vyplývajúcich z ostatných záväzných 
predpisov (napr. dodržanie ochranných pásiem inžinierskych sietíĽ dodržanie 
vzdialeností pevnej prekážky od komunikácie a pod.).   

 Polopodzemné kontajnery musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 13071-1, 

STN EN 13071-2, STN EN 13071-3 vzťahujúce sa na Stacionárne kontajnery na 
odpad do 5 000 l so zdvíhaním navrchu a vyprázdňovacím dnom. 
2.1.4.  Osadenie polopodzemných kontajnerov 

 Na dno výkopovej jamy sa pod telá šácht polopodzemných kontajnerov vyhotoví 
násyp zo štrkodrvy frakcie 0-32 mmĽ hrúbky 150 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa). 
Zhutnenie sa zrealizuje vibračnou doskou.   
  Po priestorovom osadení kontajnerových šácht z HDPE (podzemná časť 
kontajnerov) sa tieto obsypú zásypom štrkodrvou frakcie 0-32 mmĽ zhutňovanej po 
vrstvách 250 mm. Zhutnenie sa vibračnou nohou.     

Pri pracovnom postupe osadenia polopodzemných kontajnerovĽ je potrebné 
postupovať podIa technických listov a návodu na inštaláciuĽ vypracovaných 
výrobcom.    

PodIa vybraného druhu polopodzemných kontajnerov môžu byť niektoré parametre 
projektového riešenia primerane upravené (napr. hĺbka dna stavebnej jamyĽ 
podkladové vrstvy pre uloženie kontajnerov a pod.). 
Podmienkou osadenia polopodzemných kontajnerov je možnosť ich prípadného 
premiestnenia v prípade potreby alebo výmeny jednotlivého kontajnera v prípade jeho 
poškodenia (napr. požiaromĽ mechanickým poškodením a pod.). 
2.1.5.  Úpravy plôch a sadové úpravy 
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 Plochu stojísk tvorí betónová maloformátová zámková dlažba hr. 60 mm. Zámková 
dlažba je ohraničená betónovými cestnými resp. parkovými obrubníkmi. Typ dlažby 
bude určený investorom.    
Skladba vrstiev dlažby - na zásype kontajnerov:      
- zámková dlažba   60 mm 

- podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                            20 mm 

- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)                120 mm 

              hrúbka spolu   200 mm  
- zásyp kontajnerov zhutnenou štrkodrvou fr. 0-32,      1320 mm 

  hut. po vrstvách 250 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)   

- lôžko zo zhutnenej štrkodrvy fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 30 MPa)   150 mm

                           

- zhutnený rastlý terén  
             

Skladba vrstiev dlažby - na teréne:      
- zámková dlažba   60 mm 

- podkladné lôžko - štrkodrva fr. 4-8 mm                           20 mm 

- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 50 MPa)               120 mm 

- zhutnená štrkodrva fr. 0-32 mm (zhutnenie Edef2 = 40 MPa)                    250 mm 

- zhutnený rastlý terén                                       

                         hrúbka spolu   
450 mm   

  

 Pri pracovných postupoch uloženia betónovej zámkovej dlažby a uloženia 
obrubníkov je potrebné postupovať podIa kladačských návodov pre jednotlivé prvkyĽ 
vypracovaných výrobcom. 
Nespevnené plochy v okolí stojísk zasiahnuté výstavbou budú upravené zrovnaným 
zásypom zeminou zbavenou kameňovĽ prímesí a hrúd (zemina zo skrývky stojiska) v 
hrúbke cca 150 mm. Dosypanou zeminou bude plocha stojiska plynulo napojená na 
rastlý terén. Tieto zasypané plochy budú upravené sadovými úpravami. Tie spočívajú 
v zatrávnení ručne rozosiatou parkovou trávovou zmesou v množstve 30 g/m2.    
 

II. Technické údaje stavby: 
1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: podIa overenej a vypracovanej 

projektovej dokumentácie vyhotovenej Róbert Kováčik výkres  situácia výkres 
stavby,  č. C2, v mierke 1:500 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: na pozemku C-KN parcela č. 2237/370, 

2237/375, 2237/2, 2237/20, 2337/219, 2337/27   – zastavaná plocha a nádvorieĽ v k.ú. 
TrenčínĽ  mesto Trenčín  

 

Projektovú dokumentáciu spracovali:  
1. Projektovú dokumentáciu pres tavebné povolenie vypracoval Róbert Kováčik  

 

2. III. Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch C-KN parcela č. 2237/375, 2237/370, 

2337/20, 2237/2, 2337/219, 2337/27 – zastavaná plocha a nádvorie, v k.ú. 
Trenčín, mesto Trenčín.  
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2. Stavba bude uskutočnená podIa dokumentácie overenej v stavebnom  konaníĽ 
ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú 
byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na staveniskuĽ 
zvlášť vyhl.č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a odbornej spôsobilosti pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.  

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43dĽ § 43eĽ § 47 až § 53 stavebného 
zákonaĽ upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné 
technické normy. 

5. Rozpočtový náklad stavby: 83.959,36 ,- € 

6. Stavba bude ukončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.  

7. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateIsky. Stavebník oznámi zhotoviteIa 
v súlade s ust. §66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu po 
výberovom konaní. PodIa §44 ods. 1 stavebného zákona môže uskutočniť len 
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných 
prác podIa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude 
vykonávať v súlade s ustanovením § 46a stavebného zákona stavbyvedúci.   

8. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podIa § 45 ods. 1 písm. c  stavebného 
zákona uskutoční oprávnená osoba.   

9. Ak bude na stavbe viac ako 20 pracovníkovĽ alebo viacero firiemĽ tak musí byť 
poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácieĽ podIa §3Ľ §5Ľ §6 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných rizikách.   

10. Stavebník je povinný: • Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. • V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného 
dohIadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 

nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre 
výkon  štátneho stavebného dohIadu. • Stavebník je povinný realizovať stavbu podIa projektu a to so všetkými 
technickými požiadavkami na výstavbu.                  • Viesť stavebný denníkĽ pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o 
stavbeĽ ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.  
V denníku resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na  
stavbe.  • Pred    zahájením   výkopových   prác   zabezpečiť   vytýčenie  všetkých 
inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami. • Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej 

negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteIností. • Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch 

na povolenej skládke podIa pokynov jej  správcu. • Odstrániť prípadné škody na susedných nehnuteInostiach, ktoré vzniknú 
stavebnou činnosťou. • Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby zabezpečiť stavenisko 
podIa § 43i stavebného zákona a v zmysle Nariadenia vlády SR 
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č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. • Stavebník je povinný  realizovať stavbu v zmysle vyhl. MŽP SR 
č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu. • K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť 
porealizačné zameranie stavby v digitálnej forme vo formáte dgn alebo 
dwg v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme 
Bpv (polohopisĽ výškopis a všetky inžinierske siete). • Stavba je v súlade s platným Územným plánom sídelného útvaru TrenčínĽ 
schváleným uznesením MsZ č. 683 zo dňa 12.12. 2012Ľ v znení Zmien 
a doplnkov č. 2Ľ schválených uznesením MsZ č. 338 zo dňa 16.12. 2015 
a v znení Zmien a doplnkov č. 1Ľ schválených uznesením MsZ č. 427 zo 
dňa 17.2. 2016Ľ podIa §2 ods. 1 písm. f) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   

12. Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií: 
Mesto Trenčín, Mierové námestie č. 1/2, 911 64 Trenčín  zo dňa 28.10.2023, č. 
USŽP 2022/40591/127429/Ba 

Mesto Trenčín v súlade § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov ako dotknutý orgán verejnej správyĽ ktorý je správnym orgánom 
chrániacim záujmy uvedené v § 126 ods. 1 stavebného zákona uplatňujúci požiadavky 

podIa osobitných predpisov vydáva stanovisko k povoleniu vyššie vymedzenej stavby 
za nižšie vymedzených podmienok: 
Mesto TrenčínĽ ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podIa § 2 písm. f) 
zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky a podIa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (@alej len zákon o ochrane prírody a 
krajiny”) súhlasí v zmysle §  9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 

126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok: 

1. k výrubu drevín je potrebný súhlas podIa zákona o ochrane prírody a 
krajinyĽ k vydaniu súhlasu na výrub drevín je potrebné doložiť 
inventarizáciu jestvujúcich drevín so zakreslením do situačného plánu 
spolu so spoločenským ohodnotenímĽ o súhlas na výrub drevín je potrebné 
požiadať do vydania stavebného povoleniaĽ k vydaniu stavebného 
povolenia je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie na výrub. 

2. na rozkopávku verejnej zelene je potrebný súhlas podIa čl. 7 VZN 
č.6/2018 0 ochrane verejnej zelene a drevínĽ ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene, 

3. navrhovaná trasa inžinierskych sietí ani ich ochranné pásmo nesmie byť v 
kolízii s jestvujúcimi drevinami v zmysle STN EN 83 70 10 OšetrovanieĽ 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácieĽ 

4. počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná 
časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 70 10 OšetrovanieĽ 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácieĽ jestvujúce stromy komplexne 
chrániť pred mechanickým poškodením — debnením kmeňa do výšky 
minĽ 2Ľ0 mĽ korunu vyviazaním príp. orezom konárovĽ ochrana koreňov 
pred prejazdom automobilov nanesením vrstvy štrku v koreňovom 
priestoreĽ neuskladňovaním stav. materiálu v koreňovej zóne a zakrytímĽ 
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zasypaním a vlhčením koreňov v prípade výkopových prácĽ náklady na 
ochranu drevín (povinné v zmysle STN realizovať pred každou stavebnou 

činnosťou na drevinách rastúcich v blízkosti stavebných prác) premietnuť 
v @alšom stupni PD do rozpočtu!!! 

5. pri výkopových prácach musí byť trasa vedená najmenej 2Ľ5 m od päty 
kmeňa jestvujúcich stromov v zmysle STN EN 83 70 10 OšetrovanieĽ 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácieĽ v prípadeĽ že nie je možné 
dodržať uvedenú vzdialenosť použiť bezvýkopovú technológiuĽ vo 
výnimočných prípadoch ak sa výkop uskutočňuje v koreňovom priestoreĽ 
musí sa vykonávať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 

korene sa môžu prerušiť len rezomĽ pričom rezné plochy musia byť 
zahladené a ošetrenéĽ vhodným spôsobom na obnaženie koreňového 
systému je technológia air spade (vzdušný rýI)Ľ náklady na ručné kopanie 
v blízkosti zostávajúcich drevín premietnuť v @alšom stupni PD do 

rozpočtu!!! 
6. po ukončení výkopových prác uviesť trávnaté plochy do funkčného stavu a 

odovzdať správcovi verejnej zelene (Mestské hospodárstvo a správa lesovĽ 
m.r.o.) v zmysle čl.7 VZN č.6/2018 o ochrane verejnej zelene a drevínĽ 
ktoré sú súčasťou verejnej zelene. náklady premietnuť v @alšom stupni PD 
do rozpočtu!!!                   Ods. 6 Pri prácach (stavebných a iných) 
prebiehajúcich v blízkosti drevín je osoba  vykonávajúca tieto práce 
povinná zabezpečiť nasledovné: 
písm.f) po skončení prác alebo inej stavebnej činnosti odstránenie 
všetkého odpadu a dovoz a rozprestretie biologicky činnej zeminy 
zbavenej kameniva a iných prímesí v minimálnej hrúbke 20 cm na vopred 
skyprený a vyrovnaný terénĽ písm g) dodržať daný technologický postup 
zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať upravenú plochu vo 
funkčnom stave (úprava spočíva vo výseve trávneho osiva a prvej kosbe) 
správcovi verejnej zelene preberacím protokolom. 

 

Mesto Trenčín, Útvar mobility, Mierové námestie č. 1/2, 911 64 Trenčín  zo dňa 
19.10.2023, č. MSÚTN-UM/ 2022/607/125211/ZaO 

Mesto TrenčínĽ ako príslušný cestný správny orgán súhlasí s realizáciou stavby za 
nasledujúcich podmienok:  

1. realizáciou stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky a samotná dotknutá pozemná komunikáciaĽ na napojení musí byť 
trvale zabezpečený dostatočný rozhIad na všetky dopravné smery. nesmie byť 
porušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia miestnej komunikácie a 
nesmie dochádzať k vytekaniu vôd a nečistôt na komunikáciu 

2. realizáciu zvláštneho užívania (vrátane uskladnia stavebného materiálu v 
telese komunikácie) a uzávierky miestnej komunikácie z dôvodu realizácie 
stavby vykonávať len na základe povolenia cestného správneho orgánu v 
zmysle § 7 a § 8 cestného zákona. 

3. pred začatím realizácie uzávierky a zvláštneho užívania miestnych 
komunikácii požiadať Mesto Trenčín o určenie dočasného dopravného 
značeniaĽ premávka na pozemných komunikáciách nesmie byť v dôsledku 
realizácie stavby obmedzovaná nad rámec schválenéhoĽ určeného a 
realizovaného dopravného značeniaĽ 

4. pred začatím vykonávania dopravných obmedzení v dôsledku realizácie 
stavbyĽ vhodným spôsobom informovať obyvateIov dotknutej oblasti a s 
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prevádzkovateIom MHD Trenčín (SAD Trenčín. a.s„ Zlatovská 29Ľ Trenčín) 
doriešiť obmedzenia a zo  stavby vyplývajúce dočasné úpravy MHDĽ 

5. miestne komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťovanéĽ 
resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené a v 
dôsledku realizácie stavby nesmie dôjsť k poškodeniu priIahlej miestnej 
komunikácie a zaneseniu uličných vpustíĽ 

6. pred kolaudáciou zápisnične odovzdať stavbou dotknuté miestne komunikácie 
cestnému správnemu orgánuĽ 

7. ku kolaudácii musí byť povoIujúcemu stavebnému úradu ako doklad 
predložené súhlasné stanovisko cestného správneho orgánu s kolaudáciou. 

 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 
Trenčín zo dňa 19.09.2022 č. MHSL/2022/236/1071 

Verejné osvetlenie 

1. v daných lokalitách sa nachádzajú siete verejného osvetleniaĽ 
2. prípadeĽ ak bude stavba zasahovať do sietí VOĽ je potrebné ich preložiťĽ 
3. požadujeme vytýčiť siete v teréneĽ 
4. pre vytýčenie sieti verejného osvetlenia odporúčame kontaktovať: Mestské 

hospodárstvo a správa lesovĽ m.r.o. Trenčín, kontakt: Peter Ondrejička +421 

915 758 050, 

5. zahájenie stavebných prác je podmienené protokolárnym odovzdaním 
staveniska správcom VO -  Peter OndrejičkaĽ +421 915 758 050Ľ ktorý je 
súčasne stavebným dozorom stavby pre verejné osvetlenieĽ  

6. uloženie káblového vedenia bude odsúhlasené stavebným dozorom pred 
zasypaním výkopuĽ 

7. akýkoIvek zásah do VO musí odsúhlasiť stavebný dozorĽ 
8. realizátor stavby je povinný bezodkladne nahlásiť poruchu na verejnom 

osvetlení stavebnému dozoru a na tel. č.: +421 905 316 690Ľ 
9. toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateIaĽ 
10. žiadame aby všetky práce boli vykonávané podIa platných STN noriem a 

elektroinštalačné práce boli vykonané pracovníkmi v zmysle vyhlášky 
č.508/2009 Z.zĽ § 14, 

11. v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok a technických parametrov 
tohto vyjadrenia, zhotoviteI bude zodpovedať v plnom rozsahu za vzniknuté 
poruchy. 

Vereiná zeleň 

1. k výrubu drevín je potrebný súhlas podIa zákona o ochrane prírody a krajiny 

2. počas výkopových prác nesmie dôjsť ku poškodeniu ani nadzemnej ani 
podzemnej časti stromovĽ stromy treba komplexne chrániť pred mechanickým 
poškodením (rešpektovať STN EN 83 70 10) 

3. výkopové práce musia viesť min. 2Ľ5 m od päty stromu (rešpektovať STN EN 
83 70 10)Ľ inak použiť bezvýkopovú technológiuĽ ak výkop vedie cez 
koreňovú zónu - musí sa realizovať ručnej nesmú sa poškodiť korene hrubšie 
ako 3 cmĽ príp. prerušenie koreňov -  len rezom s následným zahladením a 
ošetrenímĽ korene stromov nesmú zostať dlho odhalenéĽ musia byť prekryté 
geotextĺliou a pravidelne vlhčenéĽ čím skôr zasypané zeminou 

4. plochy verejnej zelene udržiavať v čistoteĽ bez odpadu 

5. po ukončení výkopových prác plochy vyčistiť od kameňov. stavebného a 
iného odpaduĽ urovnaťĽ naviezť ornicu v min. vrstve 5-8 cm a zápisnične 
odovzdať správcovi zelene. 
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Miestne komunikácie  

- bez pripomienok k projektovej dokumentácii. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 
1/2, 911 64 Trenčín  zo dňa 03.10.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/030972-003 

Stojiská polopodzemných kontajnerov § 7, § 8 na komunálny a triedený odpad budú 
slúžiť na umiestnenie kontajnerov užitočného objemu 5 m3 a 3 m3. Navrhované 
stojiská nahradia jestvujúce stojiská  1100 litrových zberných nádob. V lokalitách 
bude vybúraná asfaltová plocha slúžiaca pre zberné nádoby a vytvorí sa plocha pre 
nové kontajnery. Telá šachiet. vrátane kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 
50% svojej výšky do zeme. Každý kontajner je vybavený zberným vrecom s 
patentovaným systémom výsypu. Na dno výkopovej jamy sa pod telá šácht 
kontajnerov vyhotoví násyp zo štrkodrvy. Po osadení kontajnerových šachiet z HDPE 

(podzemná časť) sa tieto obsypú štrkodrvou frakcie 0-32Ľ Osadenie sa predpokladá 
nad hladinou podzemnej vody. Nadzemná časť je z pohIadových strán doplnená 
opláštením z hliníkovej konštrukcie a výplne  z drevokompozitu. Súčasťou je 

odnímateIné veko z HDPEĽ Plochu stojísk tvorí betónová zámková dlažba,  

ohraničená cestnými obrubníkmiĽ okolie bude zatrávnené. Lokality sa nachádzajú v 
ochrannom pásme 2.stupňa vodárenského  zdroja Trenčín - Sihoť a Trenčín - 

Soblahovská cesta. 

Okresný úrad TrenčínĽ odbor starostlivostio životné prostredie oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán 
štátnej vodnej správy podIa ustanovení § 1 a ô 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej 
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov podIa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene 

zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v platnom znení vydáva podIa § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné vyjadrenie 
k stavbe „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste 

Trenčín – Západná 16Ľ M. Bela 29“. Z hIadiska ochrany vodných pomerov v území je 
navrhnuté riešenie možné. Zároveň Okresný úrad TrenčínĽ odbor starostlivosti 
o životné prostredie udeIuje súhlas podIa § 27 ods. 1. písm. a) vodného zákona na 
uskutočnenie stavby „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad 
v meste Trenčín – Západná 16Ľ M. Bela 29“Ľ za dodržania nasledovných podmienok: 

1.  Začatie stavebných prác vopred oznámiť prevádzkovateIovi vodárenského 
zdroja - TVKĽ a.s.Ľ Trenčín. 

2. Stavebné stroje a vozidlá na stavenisku musia mať preverený technický stavĽ s 
platnou 

STK. pred vjazdom na stavenisko vizuálna kontrola technického stavu. 
vykonať opatrenia na zabránenie úniku ropných látok a iných kvapalín. V 
prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska. 
3. Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie 

včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok. S uvedeným 
postupom preukázateIne oboznámiť všetkých zamestnancov na 

stavenisku. 

4. Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie 

prípadného úniku ropných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho vodou 

V zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona súhlas zanikáĽ ak sa konanie podIa osobitných 
predpisov nezačne do jedného roka od vydania súhlasuĽ 
PodIa § 73 ods. vodného zákona sa toto vyjadrenie a súhlas považuje za záväzné 
stanovisko podIa § 140b stavebného zákona a platí pre územné a stavebné konanie. 
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Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 
1/2, 911 64 Trenčín  zo dňa 12.08.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/029318-002 

Predmetom stavby je výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpadĽ 
ktorých zastavaná plocha je: • Stojisko § 7 - 31.4 m2  (Západná 16) • Stojisko § 8 - 58,7 m2 (M. Bela 29) 

V zmysle ustanovení § 139b zákona č. 50/1975 Zb. v znení neskorších predpisov - 

stavebného zákona sa za jednoduchú stavbu považuje stavba ak jej zastavaná plocha 
nepresiahne 300 m2.. 

OU Trenčín ako dotknutý orgán Štátnej správy pre konanie príslušného stavebného 
úradu sa od účinnosti novelizácie zákona o odpadoch nevyjadruje k jednoduchým a 
drobným stavbám v územnom konaníĽ v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní. 
 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 
1/2, 911 64 Trenčín  zo dňa 30.08.2022, č. OU-TN-OSZP3-2022/031130-002 

Okresný úrad TrenčínĽ odbor starostlivosti o životné prostredieĽ oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný 
orgán ochrany prírody a krajiny podIa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák č. 525/2003 Z.z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podIa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (@alej „zákon č. 543/2002 
Z.z“) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. to záväzné 
stanovisko: 

Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Róbert KováčikĽ 07/2022. 
Dokumentácia rieši osadenie 2 stojísk polopodzemných kontajnerov na zmesový a 
triedený komunálny odpad. Stavba sa plánuje realizovať na území kde platí prvý 
stupeň ochrany podIa zákona č. 543/2002 Z.z.  a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až §  

10. Parcely sú evidované ako zastavaná plocha a nádvorie.  
Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredieĽ oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených 
podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia 
a stavebného povolenia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné 
podmienky. 

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením 47 zákona č. 

543/2002 Z vyhlášky č. 170/2021 Z z.Ľ ktorou sa vykonáva zákon č.  
543/2002 Z z. 

2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania 
nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie inváznych druhov rastlín v súlade 
so zákonom č. 150/2019 Z z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia 
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonovĽ 

V súlade s § 103 ods. 5 zákonaĽ orgán verejnej správyĽ ktorý vedie konanie o veciĽ 
ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. môže o veci rozhodnúť 
najskôr  po tomĽ ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody prírody o 

vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazuĽ 
odborne stanovisko alebo záväzné stanoviskoĽ ak sa podIa tohto zákona vyžadujúĽ 
Toto záväzné stanovisko sa vydáva podIa § 9 ods. 1. písm. b) a c) zákona 543/2002 Z. 
z a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podIa iných ustanovení zákona. 
Považuje sa za záväzné Stanovisko podIa § 103 odsĽ 6 zákona č. 543/2002 Z.z. a 
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orgán verejnej správy príslušný na konanie podIa § 9 ods, I zákona č, 543/2002 Z z. je 

jeho obsahom viazaný (§ 9 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z.) 
 

Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A,911 01 Trenčín zo dňa 
16.08.2022, č. KPUTN-2022/17419-2/68794/NIP 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (@alej „KPÚ Trenčín") je podIa § 3 písm. c) a § 9 

ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov (@alej „pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu a podIa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona 
vydáva záväzné stanoviská. 
KPU Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti 
stavebníka: Mesto Trenčín doručenej dňa 12.08.2022 o vyjadrenie k projektovej 

dokumentácii pre potreby spojeného územného a stavebného konania podIa § 30 ods. 

4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe:  

„Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Trenčín - 

Západná 16Ľ M. Bela 29” parc. č. „C" 2237/375Ľ 2237/370Ľ 2337/20Ľ 2237/2Ľ 
2337/219Ľ 2337/27Ľ k. ú. Trenčín a určuje tieto podmienky: 
PodIa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (@alej 
„stavebný zákon") v prípade zisteniaĽ resp. narušenia archeologických nálezov počas 
stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ 
Trenčín priamo alebo prostredníctvom obceĽ Oznámenie o náleze je povinný urobiť 
nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať 
bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobouĽ najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia 
nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať 
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezuĽ najmä zabezpečiť ho proti 
poškodeniuĽ znehodnoteniuĽ zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená 
osoba podIa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález 
vyzdvihne oprávnená osoba podIa prvej vetyĽ je povinná krajskému pamiatkovému 
úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o 
náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje 
informácie o lokalizácii nálezuĽ metodike odkryvuĽ rámcovom datovaní a fotodokumentáciu 
nálezovej situácie. 

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohIad formou obhliadky výkopov stavby v 
období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 
KPŰ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hIadiska záujmov chránených 
pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podIa stavebného zákona. Platí 
pre potreby spojeného územného a stavebného konania. Toto záväzné stanovisko 
nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade 
s 5 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podIa S 30 ods. 4 pamiatkového 
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosťĽ ak nedošlo k 
jeho použitiu na účelĽ na ktorý je určené. 
 

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 09.09.2021 

Spoločnosť Západoslovenská distribučnáĽ a. s.Ľ so sídlom Čulenova 6Ľ 816 47 
BratislavaĽ IČO: 363615818 (@alej len »spoločnosť Západoslovenská distribučnáĽ a. 
s.")Ľ ako prevádzkovateI distribučnej sústavy podIa zákona č. 251/2012 Z.zĽ o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(@alej len „Zákon o energetike") a dotknutý orgán v zmysle §  40a ods. 1 písm. c) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (@alej len „Stavebný zákon") na základe žiadosti 
žiadateIa vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b Stavebného zákona pre 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie: 
Spoločnosť Západoslovenská distribučnáĽ a. s. s vydaním územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia pre predmetnú stavbu súhlasí za predpokladu plnenia 

nasledovných podmienok pri realizácii stavby: 
1. V blízkosti stanoviska S7 sa nachádza podzemné vedenie NN a VN a blízkosti 

stanoviska S8 sa nachádza podzemné vedenie VN v majetku Západoslovenská 
distribučná a.s. ktoré je potrebné rešpektovať v plnom rozsahu. 

2. V prípadeĽ že v čase realizácie stavby nebude poloha vonkajších podzemných 
káblových vedení spoločnosti Západoslovenská distribučnáĽ a. s. známa z 
predchádzajúceho vytýčeniaĽ je potrebné pred zahájením akýchkoIvek 
výkopových prác riadne vytýčiť tieto vedenia. Vytýčenie Vám na základe 
objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky SeverĽ pán Judíny , tel.: 

032/6533365, 

3. OsobyĽ ktoré budú vykonávať činnosť na stavbe a na staveniskuĽ budú riadne a 
preukázateIne oboznámené o prítomnosti vonkajších podzemných káblových 
vedení a vonkajších nadzemných vedení a budú dodržiavať bezpečnostné 
predpisy dané príslušnými normami STNĽ 

4. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú 
vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. V prípade potreby vypnutia 
vedenia z bezpečnostných dôvodov je potrebné požiadať o vypnutie v 
predstihu 30 dní pred plánovaným termínom (Vypnutie sa realizuje na základe 
objednávkyĽ služba je spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka služieb 
distribúcie elektriny Západoslovenská distribučnáĽ a. s.)Ľ 

5. Súbeh a križovanie stavby a existujúcich podzemných káblových vedení bude 
vyhotovené v zmysle STN 73 6005Ľ 

6. Odkryté zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučnáĽ a. s. budú 
opätovne uložené a zakryté spôsobom daným v príslušných normách STN pre 
kladenie silnoprúdových elektrických vedení STN 34 1050 (lôžkoĽ výstražná 
fóliaĽ at@.)Ľ 

7. Pri prácach nedôjde k porušeniu celistvosti uzemňovacej sústavyĽ alebo inému 
poškodeniu distribučného zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučnáĽ 
a. s., 

8. Pred zahrnutím výkopov bude kontaktovaný špecialista správy energetických 
zariadeníĽ za účelom jeho prizvania na kontrolu dodržania vzdialeností 
križovania a súbehov inžinierskych sietí v zmysle normy STN 73 6005. 
Kontakt je uvedený v päte tohto vyjadreniaĽ 

9. Budú rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné 
pásma v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z.  

 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín zo dňa 
14.09.2022, č. VTIR-2022/1707-2 

S navrhovaným umiestnením stavby a technickým riešením súhlasíme  za 

podmienok: 

1. V lokalite ulíc západná a M. Bela sa nachádzajú inž. siete v správe našej 
spoločnosti. Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie 
verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréneĽ ktoré vykonajú pracovníci 
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našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na 
TVK a.s (p. Repa, kontakt: repa@tvkas.sk, tel.: 09031 403 627, Ing. 

HartmannĽ kontakt: hartmann@tvkas.skĽ tel.: 0911 239 469). Zemné práce v 
ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme 
vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame 
dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová 
úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, odst. 2. PodIa citovaného 
zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 
- 1,8 m a nad DN 500 - 3,0 m od osi vodovodného a kanalizačného potrubia 

2. Upozorňujeme VásĽ že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27Ľ odst. 4 je stavebník povinný na 
svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k 
terénuĽ k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. 

3. Upozorňujeme VásĽ že predmetná lokalita sa nachádza v pásme hygienickej 
ochrany II. stupňa vodného zdroja „Trenčín - Soblahovská cesta”Ľ ktoré bolo 
vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne 
pod č.j. OPLVH 3413/1988405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu 
ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť 
výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaI tieto nemôžu negatívne 
ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť  podzemných a povrchových vôd a 
ak sa na zariadeniach vykonajú také opatreniaĽ ktorými sa vylúči možnosť 
znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného 
požadujeme: • počas výstavby zabezpečiť stavebné práce takĽ aby nedošlo k ohrozeniu 

kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdrojaĽ  • stavebník a budúci prevádzkovateI je povinný dodržať režim činností a 
spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach 
vodného zdroja Trenčín Soblahovská cestaĽ • vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom 
technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy 
vozidiel ani akúkoIvek inú činnosťĽ pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s 
látkami škodiacimi vodám. 

 

Distribácia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 05.09.2022, č. 
TD/NS/0691/2022/Ga 

SPP-D, ako prevádzkovateI distribučnej sieteĽ podIa ustanovení zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (@alej len „Zákon o energetike"): súhlasí s vydaním stavebného povolenia 
na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:  
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností je stavebník povinný požiadať SPP - D o vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)Ľ 

2. záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadeníĽ ohrozeniu ich 
prevádzky a/ alebo prevádzky distribučnej sieteĽ SPP-D vykonáva vytyčovanie 
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatneĽ 

3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 
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www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením 
plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujemeĽ že SPP-D 

môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)Ľ ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podIa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300Ľ-€ až 
150 000,-€ 

4. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadeníĽ najmä výkonu 
kontroly prevádzkyĽ údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok 
oprávĽ rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadeníĽ 

5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie činností -  ochrannom pásme plynárenských zariadeníĽ 

6. stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1Ľ00 
m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (@alej ako „NTL") plynovodu a 
stredotlakého (@alej ako „STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1Ľ50 
m od obrysu vysokotlakého (@alej ako „VTL") plynovoduĽ až po 
predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadeníĽ a to výhradne 
ručneĽ bez použitia strojových mechanizmovĽ so zvýšenou opatrnosťouĽ za 
dodržania STN 73 3050Ľ a to pokiaI sa jedná o výkopovéĽ ako aj bezvýkopové 
technológieĽ 

7. pred realizáciou akýchkoIvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1Ľ00 m na 
každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti 

menšej ako 1Ľ50 m od obrysu VTL plynovoduĽ iným spôsobom ako ručneĽ je 
stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku 
križovaniu nedochádzaĽ v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) 
obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre 
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vítacieho (resp. pretláčacieho) zariadeniaĽ pričom 'technické 
parametre uvedenej sondy sú neoddeliteInou prílohou tohto stanoviskaĽ 

8. v prípadeĽ ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1Ľ00 m na každú stranu 
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať 
výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými 
sondamiĽ stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú 
dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie 
takýchto prácĽ 

9. vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných 
kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1Ľ50 m od obrysu VTL 
plynovodu je zakázanéĽ 

10. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadeniaĽ stavebník 
je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef 

Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadeniaĽ podsypu a obsypu plynovodu a 
uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníkaĽ  

11. prístup k akýmkoIvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázanáĽ pokiaI sa na tieto práce nevzťahuje 
vydané povolenie SPP-D, 

12. stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovodyĽ kábleĽ ostatné inžinierske 
siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniuĽ  

13. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také 
terénne úpravyĽ ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženiaĽ v 
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prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénuĽ 

14. každé poškodenie zariadenia SPP-DĽ vrátane poškodenia izolácie potrubiaĽ 
musí byť ihne@ ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727Ľ nedodržanie tejto 
povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu životaĽ zdravia a majetku 

verejnosti, 

15. upozorňujemeĽ že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia 
plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu 
(SOI)Ľ ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podIa ustanovení 
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000Ľ- €Ľ poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podIa § 284 a § 285Ľ prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia 
podIa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákonĽ 

16. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 
energetikeĽ Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisovĽ ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 
STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 

70202 

17. stavebník je povinný rešpektovať a zohIadniť existenciu plynárenských 
zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiemĽ 

18. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s 
existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové 
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a T PP 906 01 , 

19. v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 
prevádzkovateIa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavbyĽ kontrolné šachtyĽ 
trvalé porasty a pod., 

20. v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu 
prevádzkovateIa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských 
zariadení umiestňovať stavbyĽ 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- žiadne 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatneĽ t.j. bez tohto stanoviskaĽ použiť. 
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 
a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavbyĽ ku ktorej dôjde po vydaní tohto 
stanoviskaĽ je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie 

k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípadeĽ že návrh (žiadosť) na 
vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 5. 9. 2023Ľ ak stavebník túto 
lehotu zmeškáĽ je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko 
zrušiť v prípade. ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolnostíĽ z ktorých SPP-D 

pri vydávaní tohto stanoviska vychádzalaĽ alebo v prípadeĽ ak dôjde k zmene 
ustanovení právnych predpisovĽ na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 
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Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Kvetná 7, 911 42 Trenčín zo 
dňa 24.08.2022, č. ORPZ-TN-ODI-221-001/2022-ING 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeIstva PZ v Trenčíne (@alej len 
„ODI”)Ľ v zmysle  2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v 
platnom zneníĽ Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ao zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom zneníĽ Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v platnom zneníĽ posúdil Vašu žiadosť týkajúcu sa výstavby stojísk 
polopodzemných kontajnerov na uliciach Západná 16 a M. Bela 29 v meste Trenčín. 
Z hIadiska potrieb bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ODI s výstavbou stojísk 
polopodzemných kontajnerov podIa predloženej projektovej dokumentácie súhlasí za 
podmienky dodržania nasledovných pripomienok: 

1. V prípade zrušenia parkovacích miest výstavbou stojísk kontajnerovĽ 
požadujeme tieto v celom rozsahu nahradiť vytvorením nových parkovacích 
miest. 

2. ODI upozorňuje na potrebu zabezpečenia dostatočných rozhIadových 
pomerov v dotknutých križovatkách miestnych komunikácií. 

3. Projekt dočasného dopravného značenia spolu s presným termínom realizácie 
prác požadujeme predložiť na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred 
začatím stavebných prác. 

 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zo dňa 21.09.2022, č. VPD 

2222000401 

Na základe Vašej žiadosti Vám Slovak TelekomĽ a.s. dáva nasledovné stanovisko k 
projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby. Súhlasíme s predloženou 
dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie 

Zdôvodnenie: S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme bez 

pripomienok. 

Spresňujúce podmienky: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (523 zákona č. 
452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 
452/2021 Z. z o ochrane proti rušeniu.  

2. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z o elektronických 
komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých 
zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

3. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho 
vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a 
všeobecné podmienky ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

4. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a 
lokalizácii sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

5. Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateIovi 
všetky kolízie so sieťouĽ zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak TelekomĽ 
a.s. pred zásypom ryhy na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená 
skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je 
povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak TelekomĽ 
a.s. v stavebnom denníku stavebníka. 

6. Pri akýchkoIvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú 
vplyv na telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame 
prizvať prevádzkovateIa/správcu siete: František ChupáčĽ 
frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk
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7. V prípadeĽ že Slovak TelekomĽ aĽsĽ zistí poškodenie telekomunikačných 
vedení a rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v 
bode 1 —6 je stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. 
všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku 

8. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby 
platnosti vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej 
dokumentácie stavebníka. 

9. Zároveň upozorňujeme stavebníkaĽ že v zmysle S24 zákona č. 452/2021 Z.z. 
je potrebné uzavrieť dohodu/ zmluvu o podmienkach prekládky 
telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej 
prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je 
možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. 

10. V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prácĽ žiadame túto 
skutočnosť nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. ( tel. č. 12129) a 

zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na 
zabezpečenie prevádzky. 

11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podIa S23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v platnom znení. 

12. V prípadeĽ že žiadateI bude so zemnými prácami alebo činnosťou z 
akýchkoIvek dôvodov pokračovať po tomĽ ako vydané vyjadrenie stratí 
platnosťĽ je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie 
TKZ. VzhIadom k tomuĽ že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovateIovĽ ako sú napr. rádiové zariadeniaĽ rádiové 
trasyĽ televízne káblové rozvodyĽ Slovak TelekomĽ asĽ týmto upozorňuje 
žiadateIa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateIov 
týchto zariadení. 

13. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom as. a DIGI SLOVAKIAĽ 
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak TelekomĽ a.s. základe objednávky 
zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vyiadrenia/ 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. V 

objednávke v dvoch vyhotoveniach uve@te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydania. 

14. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohIadu vyššie uvedených 
bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak TelekomĽ a.sĽ 

15. ŽiadateI môže vyjadrenie použiť iba pre účel„ pre ktorý mu bolo vystavené. 
Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:  

Upozorňujeme investoraĽ že v zmysle § 24 zákona čĽ 452/2021 Z.z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých káblovĽ ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením 
prekladaných káblov na existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI SlovakiaĽ s.r.o. 

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie 
nasledovných dokladov: 

- Meracie protokoly nového káblového úseku 

- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky 

- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov 

- Definitívnu technickú dokumentáciu 
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- Toto vyjadrenie 

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: 

nakup ntw@telekom.sk 

Zároveň upozorňujeme investoraĽ že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť 
presný termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade 
prerušenia prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác 
povinný špecifikovať pracovný postupĽ (Definovanie postupnosti s časovým údajom 
ako bude prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.) 
Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu 
porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na STĽ vyhotoveného 
podIa technického predpisu T'326. Dokumentácia musí obsahovať schematický 
výkres zapojeniaĽ polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a 
geodetický elaborát v papierovej aj elektronickej forme.  
Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky: 
V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky 
telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektuĽ kontaktujte nás prosím na e-

mailovej adrese developeri@telekom.sk. 

Upozorňujeme investoraĽ že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojkyĽ 
je potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej 

pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu 
zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládkyĽ nemôžeme súhlasiť s daným 
technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia 
rozhrania. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 
preložením alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: 
Ladislav HrádilĽ hradil@suptel.skĽ 0907 777474 

 

Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava zo dňa 17.08.2022, č. 
SEMal-EL13/2-3-1334/2022 

Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky (@alej len "ministerstvo obrany") podIa §7 zákona č. 319/2002 

Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 125 ods. 1 až 3 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisovĽ po posúdení predložených podkladov súhlasíme s 

umiestnením a realizáciou stavby "Stojisko polopodzemných kontajnerov – Západná 

16, M. Bela 29 v Trenčíne" nachádzajúcej sa na parcelách uvedených vo Vašej 
žiadosti v katastrálnom území TrenčínĽ okres Trenčín. V mieste plánovanej výstavby 
sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe 
ministerstva obrany. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného 
konania. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
zo dňa 16.08.2022, č. RUVZ/2022/3642-2 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako vecne a miestne 
príslušný orgán podIa ustanovenia 3 ods. I písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochraneĽ podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (@alej len zákon č. 355/2007 Z. z. ) 
vo veci návrhu žiadateIaĽ Mesto TrenčínĽ Mierové námestie 2Ľ 91 1 64 TrenčínĽ IČO: 
00312037Ľ na posúdenie projektovej dokumentácie pre spojené územné a stavebné 
konanie stavby „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste 



 21 

Trenčín Západná 16Ľ M. Bela 29Ľ k. ú. Trenčín"Ľ podIa 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 
355/2007 Z z. vydáva toto záväzné stanovisko : 

S návrhom žiadateIa Mesto TrenčínĽ Mierové námestie 2Ľ 911 64 TrenčínĽ IČO: 
00312037Ľ doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 
Trenčíne dňa 12.08.2022 podIa ustanovenia S 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 
Z z. na posúdenie projektovej dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie 

stavby „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Trenčín - 
Západná 16Ľ M. Bela 29Ľ parcela registra „C" parcelné čísla 2237/375Ľ 2237/370Ľ 
2337/20, 2237/2, 2337/219, 2337/27, k. ú. Trenčín" súhlasí. 
Zároveň sa investorovi stavby ukladá povinnosť: 

1. Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým 
technickým stavom takĽ aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných) látok do 
prírodného prostredia. 

2. Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme 
vodárenského zdroja. 

3. Prípadné zariadenie stavebného dvoraĽ parkovanie mechanizmov a nákladných 
vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásmaĽ v prípade krátkodobého 
parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vaneĽ 

4. Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbet (napr. 
Vapex) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok. 

5. Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného 
kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené. 

6. Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byť odvezené z územia 
ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom. 

7. Upozorniť pracovníkov dodávateIa stavebných prác na existenciu ochranného 
pásma vodárenského zdrojaĽ 

8. Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateIovi vodárenského zdroja Trenčianske 
vodárne a kanalizácieĽ a.s. Ľ Trenčín. 

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Trenčín -  

Soblahovská cesta. 
Projektová dokumentácia rieši osadenie 2 stojísk polopodzemných okrúhlych 
kontajnerov užitočného objemu 5Ľ0 m3 resp. 3,0 m3 . Jedná sa o Stojisko S7 lokalita 
Západná 16 a Stojisko S8 lokalita M. Bela 29Ľ na zmesový a triedený komunálny 
odpad (papier, plasty, sklo, kovy a VKM) v meste TrenčínĽ lokalita na sídlisku Juh. 
Jestvujúce stojiská 1100 1 smetných nádob budú zrušené. Telá šachietĽ vrátane 
kotviacich prvkov budú zapustené minimálne 50 % svojej výšky do zeme. Každý 
polopodzemný kontajner je vybavený zberným vrecom resp. plastovým zásobníkom 
so spodným vyprázdňovaním s patentovým systémom výsypu a dvojitou poistkou 
proti uvoIneniu lana. Vyprázdňovanie kontajnerov sa realizuje pomocou 

jednobodového rýchloupínacieho systému zdvihu. 
 

NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava zo dňa 16.08.2022, č. 330-

2022/68-9066 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a 
elektronické služby (@alej len NASES) dáva nasledovné stanovisko: 
PodIa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú 
telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 
Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účelĽ pre ktorý bolo vystavené. ŽiadateI nie 
je oprávnený poskytnuté informácie @alej rozširovať. prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu agentúry NASES. V prípadeĽ že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 
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I rok odo dňa vydania tohto vyjadreniaĽ je žiadateI povinný požiadať NASES o nové 
vyjadrenie. 

 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava zo dňa 
10.08.2022, č. 1938/2022 

S vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasímeĽ pretože v lokalite stavby sa nenachádza 
sieť. Toto vyjadrenie platí 1 rok. 
 

Výroba tepla, s.r.o. Česká 103/15, 831 03 Bratislava zo dňa 25.08.2022, č. 
PTZ/170/2022 

Na základe Vašej žiadostiĽ Vám oznamujemeĽ že vo vyznačenej oblasti v priloženej 
situáciiĽ sa nachádzajú rozvody teplaĽ ktoré sú v našom vlastníctveĽ a sú orientačne 
zakreslené v priloženej situácii. Pred zahájením zemných prác žiadame o presné 
vytýčenie týchto rozvodov v teréne. 
PodIa priloženej PD a v nej vyznačených odstupových vzdialeností stojísk sa naše 
siete nenachádzajú. 
„K realizácií stojísk S7 a S8 nemáme námietky.” 

V zmysle zákona o tepelnej energetike č.657/2004; časť VIII. § 36Ľ je stavebník 

povinný dodržiavať ochranné pásmo. V ochrannom pásme rozvodov tepla je zakázané 
bez súhlasu vlastníka rozvodu tepla vykonávať akékoIvek práce. 
Stavebník je povinný začiatok prác v ochrannom pásme rozvodov tepla oznámiť 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác vlastníkovi týchto rozvodov. 
Zástupcovi spoločnosti Výroba teplaĽ s.r.o. je stavebník povinný umožniť vstup na 
stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme. 
Pri výkopových prácach nesmie byť odkrytý teplovodný kanál resp. teplovodné 
potrubie. V prípade ak sa tak nedopatrením stane je stavebník povinný bezodkladne 
kontaktovať zástupcu spoločnosti Výroba teplaĽ s.r.o.Ľ ktorý skontroluje stav 
teplovodného kanála prípadne rozvodov tepla. Stavebník nesmie nad trasou rozvodov 
tepla realizovať také terénne úpravyĽ ktoré by zmenili doterajšie krytie a hĺbku 
uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme statické posúdenie. 
Každé poškodenie teplovodného potrubia vrátane izolácie potrubia alebo poškodenie 
teplovodného kanála je stavebník povinný nahlásiť bezodkladne spoločnosti Výroba 
tepla, s.r.o. 

 

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava zo dňa 16 08.2022 
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateIa Orange Slovensko a.s.Ľ Metodova 8Ľ 821 08 
Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubkyĽ 
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení frasy, 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických  komunikáciách  č. 452/2021 Zz. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 

tesných súbehochĽ pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaI nedochádza 
k prekládkeĽ optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom 
PTZ Orange Slovensko as.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške 
na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 
rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená 
servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 
správcovi PTZ UpozorňujemeĽ že : 

1. vo Vašom záujmovom územíĽ resp. v trasách Orange Slovensko a.s.Ľ sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateIov 
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2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nímĽ nie sú predmetom 
toho vyjadrenia 

?alejĽ pri akýchkoIvek prácachĽ ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZĽ ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä týmĽ že zabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénuĽ objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 
objednateI farbouĽ alebo kolíkmi /  

- preukázateIne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práceĽ s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZĽ upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +Ľ- 30 

cm od skutočného uloženiaĽ aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a 
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ 

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadeníĽ ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ  

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateIa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme  
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysuĽ ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasouĽ obnoviť krytie a 
značenie (zákrytové doskyĽ fóliaĽ markery)  

- aby bezodkladne omámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 Ľ mob. 
0907 721 378  

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhIadom na 
toĽ že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedomia), 

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy 

- @alšie podmienky prevádzkovateIa a správcu PTZ: 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 
právnej povinnosti podIa S23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v 
rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačenýchĽ alebo 
vymedzených v časti L tohoto tlačiva Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným 
dátumom. 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 
Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej 
doručeniaĽ Na objednávke uve@te číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Husák, tel.: 0907/747 

923 

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých 
existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie  ods. 127 zákona č. 452/2021 Z.z. o 
elektronických komunikáciách zodpovedá projektant. 
 
 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.  

Odôvodnenie: 
Na žiadosť stavebníka Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín podali 

dňa 18.08.2022  o povolenie stavby ,,Stojisko polopodzemných kontajnerov na 
komunálny odpad v meste Trenčín“, na pozemkoch C-KN parc. 2237/375, 

2237/370, 2337/20, 2237/2, 2337/219, 2337/27 – zastavaná plocha a nádvorieĽ v k.ú. 
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Trenčín, mesto Trenčín, Stavebný úrad oznámil dňa 14.09.2022 začatie stavebného 
konania oznámením č. OcÚ 268/2022-002/Frš a nariadil ústne pojednávanie. 

Stavebný úrad tiež v oznámení uviedol v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 
zákonaĽ že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 
pri ústnom konaní inak na ne nebude prihliadnuté..  Taktiež uviedolĽ že v rovnakej 

lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgányĽ inak podIa § 61 ods. 6 
stavebného zákona má sa za toĽ že so stavbou z hIadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasia.  
p 

 V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania. 
Bolo doložené: 
➢ projektová dokumentácia stavby 

➢ kópia katastrálnej mapy v k.ú. Trenčín 

➢ výpis z listu vlastníctva č. 1 v k.ú. Trenčín 

➢ výpis z listov vlastníctva účastníkov konania v k.ú.Trenčín 

➢ vyjadrenia dotknutýchĽ orgánov  a organizácií  
 

Správny poplatok: podIa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení 
neskorších predpisovĽ oslobodené od poplatkov.   
 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je podIa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia na Obec Opatovce.  
 

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať 
súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle 

správneho poriadku. 
 

 

 

 

 Mgr. Iveta Mondeková   

    starosta   

                                                                                       obce Opatovce 

 
Doručí sa: 
Účastníci konania: 

1. Verejnou vyhláškou – právnickým a fyzickým osobámĽ ktorých vlastnícke alebo iné 
pravá k pozemkom alebo stavbámĽ ako aj k susedným pozemkom a stavbámĽ vrátane 
bytov môžu byť stavbou priamo dotknuté. Verejná vyhláška – líniová stavba a veIký 
počet účastníkov konania  

Na vedomie:  

2. Mestský úrad v Trenčíne – útvar hlavného architekta 

3. Mestský úrad v Trenčíne – útvar dane a poplatky  

4. Mestský úrad v Trenčíne – útvar majetku mesta  
5. Mestský úrad v Trenčíne – útvar dopravy  
6. Mestský úrad v Trenčíne – útvar investícií  
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

8. Okresný úrad Trenčín – odbor starostlivosti o životné prostredie  
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9. Západoslovenská energetikaĽ a.s.Ľ 1. mája 13Ľ 911 01 Trenčín  
10. TVK a.s. Trenčín  
11. SPP – distribúciaĽ a.s. H. Podjavorinskej10Ľ 915 83 Nové Mesto nad Váhom 

12. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry severĽ Poštová č. 1Ľ 010 08 
Žilina 

13. Okresný úrad, pozemková a lesný odbor Trenčín  
14. Ministerstvo obrany SR Bratislava  

15. Orange a.s. Bratislava  

16. ORPZ ODI Trenčín  
17. Okresný úrad Trenčín – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
18. MHSL Trenčín  
19. ORH a ZZ v Trenčíne  
20. SSC Brnianska Trenčín  
21. RÚVZ v Trenčíne  
22. Dopravný letecký úrad v Trenčín  
23. UPC s.r.o. Bratislava  

24. Výroba tepla s.r.o.Ľ Česká 15Ľ 831 03 Bratislava  
25.UPC s.r.o. Bratislava  

26. NASES 

      27. Výroba tepla s.r.o.Ľ Česká 15Ľ 831 03 Bratislava  
      28. Slovenský vodohospodárky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

      29. Mestský úrad v Trenčíne – na vyvesenie  

      30. Obec Opatovce – na vyvesenie  

 





Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov: Mesto Trenčín - Stojisko polopodzemných kontajnerov - Západná 16 M. Bela

29
Identifikátor: OcÚ OP-2023/128/0281

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Kvalifikovaná elektronická pečať obce Opatovce

NTRSK-00311901
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 28.03.2023 16:53:18 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej
pečiatky:

28.03.2023 16:53:19 časové pásmo +02:00

Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OcÚ OP-2023/128/0281

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil: Monika Duhárová
Dátum vytvorenia doložky: 29.03.2023
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.

Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii, Jazyk: SK, Verzia: 1.3


