OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE
Stavebný úrad, 913 04 Chocholná-Velčice 312
SÚ Ch-V 119/2022-003/HuR

dňa 21.09.2022

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Navrhovatel Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
v zastúpení spoločnosťou ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768, v zastúpení
spoločnosťou INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43813640, podal dňa 22.07.2022
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„TN-A1-Chocholná-Kykula, VNK, TS“
SO 01 - VN zemné káblové vedenie
PS 01 - kiosková TS
PS 02 - Výmena VN rozvádzača
PS 03 - Montáž VN rozvádzača
umiestnenej na pozemkoch k. ú. Chocholná-Velčice, KN-C, parc . č.
1231/6
2114/1
1224/4
2137
1591/2
1097/1
2129/1

1231/2
2129/5
1236/1
1602/3
1593
2190/1

1232
1233
2129/1
1602/4
1590
2194/5

1184/10
1234
1569
1601
1591/3
1627

1182
1235
1573
1600
2190/1
1633/2

1183/2
2129/4
1581/1
1599
1609/2
2138/2

1183/1
1225/1
1582
1597
2194/4
1633/5

druh pozemkov – stavebné plochy a nádvoria, orná pôda, ostatné plochy, trvalé trávne porasty,
lesné pozemky.
Obec Chocholná Velčice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)
posúdila predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené
dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na
základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„TN-A1-Chocholná-Kykula, VNK, TS“
SO 01 - VN zemné káblové vedenie
PS 01 - kiosková TS
PS 02 - Výmena VN rozvádzača
PS 03 - Montáž VN rozvádzača
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I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
Na dvoch nezávislých VN odbočkách je aktuálne prevádzkovaných spolu 10 trafostaníc, z toho 4
kioskové, v rozľahlých lokalitách obce Chocholná-Velčice, bez možnosti prepojenia dvoch VN
odbočiek z VN vonkajšieho nadzemného kmeňového VN vedenia 295. Zahustením novej kioskovej
TS do trasy navrhovaného VN prepojenia dvoch VN odbočiek Chocholná-Kykula a Chocholná dolina
a vyvedenia výkonu do existujúcich NN vonkajších nadzemných vedení budú skrátené dlhé NN
vývody v oboch lokalitách.
Členenie stavby
Stavba obsahuje jeden stavebný objekt a tri prevádzkové súbory.
Stavebný objekt
:
SO 01 VN zemné káblové vedenie
Prevádzkové súbory :
PS 01 Kiosková trafostanica 22/0,42kV, EH8-varianta B, 1x100kVA
PS 02 Výmena VN rozvádzača v kioskovej trafostanici č. 0024-401
PS 03 Montáž VN rozvádzača v kioskovej trafostanici č. 0024-205
SO 01 – VN káblové vedenie
Napäťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz,
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 +
OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011
V normálnej prevádzke: Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah
Pri poruche: zemnením
Priestor: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov
Trasa: V lokalite Chocholna -Velčice, časť Kykula sa medzi dvoma koncovými kioskovými
trafostanicami 0024-205 a 0024-401 vybuduje VN káblový prepoj zemným káblovým vedením 22
kV celkovej dĺžke 2659 m. Navrhované káblové vedenie VN je rozdelené na dve časti: káblový
prívod WL 001 a káblový prívod WL 002.Trasa káblového prívodu WL 001 začína v existujúcej
kioskovej trafostanici č.0024-205 a konči vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej trafostanici typ
EH8-varianta B. Trasa káblového prívodu WL 002 začína v navrhovanej kioskovej trafostanici typ
EH8-varianta B a konči v existujúcej kioskovej trafostanici č.0024-401.
Od existujúcej trafostanice č. 0024-205 je trasa káblového prívodu WL 001 navrhnutá v zeleni
popri miestnej komunikácii krajom lesa. Trasa navrhovaného VN kábla prekrižuje miestnu
komunikáciu a potok Chocholnica (Križovanie sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D110mm ). Po 770m káblové vedenie VN opäť prekrižuje miestnu komunikáciu a potok Chocholnica
(Križovanie sa urobí pretlačením chráničiek D-200mm a D-110mm ) Ďalej je trasa navrhnutá
v súbehu s existujúcim vzdušným vedením NN až po navrhovanú kioskovú trafostanicu EH8varianta B, kde sa VN kábel WL 001 ukončí v navrhovanom VN rozvádzači. V celej trase bude VN
kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120cm a nad takto uložený kábel sa položí
výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 001 je 1753 m. viď výkres Situácia
č.1„
Trasa káblového prívodu WL 002 začína v navrhovanej kioskovej trafostanici typ EH8-varianta B
umiestnenej na parcele C KN č.2129/1,k. ú. Chocholná -Velčice a konči v existujúcej kioskovej
trafostanici č.0024-401.
Pri navrhovanej kioskovej trafostanici typ EH8-varianta B trasa VN kábla WL 002 kvôli cykloprístrešku prekrižuje parcelu C KN č.2129/1a trasa pokračuje ľavou stranou parcely C KN č.2129/1
k existujúcej asfaltovej komunikácii(parcela E KN 2176/1).Ďalej je trasa navrhnutá v zeleni popri
miestnej asfaltovej komunikácii krajom lesa.(parcely E KN 2206/1,2356) Po 805 m navrhovaný vn
kábel odbočí od asfaltovej komunikácie a trasa pokračuje v súbehu s existujúcim VN a NN káblom
do kioskovej trafostanice č.0024-401 ,kde sa VN kábel WL 002 ukončí v navrhovanom VN
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rozvádzači. V celej trase bude VN kábel uložený v pieskovom lôžku vo výkope 50x120cm a nad
takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC. Dĺžka trasy zemného káblového prívodu WL 002
je 906 m. viď výkres Situácia č.1„
Do výkopu navrhovaného VN káblového vedenia bude taktiež položená rúrka HDPE integral DN 40
spolu s optickým káblom, v celkovej dĺžke 2659 m. Rúrka bude uložená vo voľnom teréne
v pieskovom lôžku spolu s VN káblom. Pri križovaní s inými podzemnými vedeniami bude uložená
do samostatných chráničiek FXKV 110. Optochránička bude v celej trase označená markerom
(Smart Marker SM1500-Komplex) každých 50m ( v zastavanej časti) až 200m (vo voľnom teréne a
na poľnohospodárskej pôde), v mieste spojky HDPE chráničky, v mieste prechodu cez komunikácie,
koncových bodoch a pri zmene smeru v každom oblúku ( začiatok, stred a koniec ).
Vzdialenosti kábla: Navrhovaný 22 kV kábel musí byť vzdialený:
- od kábla do 1 kV min 20 cm
- od kábla do 10 kV min 20 cm
-od kábla do 35 kV min 20 cm
- od budovy min. 60 cm
Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri súbehu podzemných vedení
stanovuje STN 73 6005 tabuľka č.1.
Križovatky:
Križovatky s cudzími podzemnými zariadeniami budú urobené tak, že sa
navrhovaný 22kV kábel uloží do chráničiek FXKV 200. Chráničky musia
presahovať 1 m za križovatku na každú stranu. Križovanie asfaltovej
komunikácie a potoka Chocholnica sa urobí pretlačením dvoch chráničiek
1xHDPE 200mm a 1x HDPE 110mm. Najmenšie dovolené zvislé vzdialenosti
pri krížení podzemných vedení stanovuje STN 73 6005 tabuľka č.2.
Vodiče:
Káblový prívod WL001 :

Káblový vývod WL002 :

Ukončenie káblu:

Uloženie káblu:

Nový celoplastový 1-žilový kábel s PVC izoláciou, so zvýšenou
mechanickou ochranou s medeným tienením a hliníkovým jadrom
typu 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v celkovej dĺžke 3x1x1765=5295m.
Nový celoplastový 1-žilový kábel s PVC izoláciou, so zvýšenou
mechanickou ochranou, s medeným tienením a hliníkovým jadrom
typu 22-3xNA2XS(F)2Y 1x240 v celkovej dĺžke 3x1x926m=1778m.
V navrhovanej TS a v existujúcich kioskových TS v prívodnom
a vývodnom poli VN rozvádzača. VN káble sa ukončia vnútornými
tienenými celoplastovými teplom zmrštiteľnými koncovkami typu
RAYCHEM RSTI 5854. Spojkami VN do 240 mm2 .
- v bežnej trase a pri križovaní inžinierskych sietí voľne, v káblovej
ryhe50x120 cm v pieskovom lôžku a výstražnou fóliou červenej farby
š. 33 cm;
- pri križovaní miestných komunikácii voľne, v káblovej ryhe 50x130
cm a v plastovej chráničke FXKV 200, s výstražnou fóliou červenej
farby š. 33 cm nad chráničkou;

PS 01 - Kiosková trafostanica 22/0,42kV, 1x630kVA, EH8-varianta B
Predmetom PS-01 bude nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica s vonkajším
ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH 8-varianta B s VN rozvádzačom
konfigurácie KKT a distribučným transformátorom o výkone 100kVA. Trafostanica bude
umiestnená na parcele C KN č.2129/1,k.ú. Chocholná-Velčice za existujúcim cyklo-prístreškom, od
ktorého bude vzdialená 5m. Pred trafostanicou musí byť voľný prejazd po parcele C KN 2129/1
v šírke 3m. Parcela je v majetku obce Chocholná- Velčice.
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PS 02- Montáž VN rozvádzača v kioskovej trafostanici č. 0024-205
Predmetom PS-02 bude montáž nového rozvádzača SIEMENS, typ kompaktný 8DJH-KKT
do existujúcej betónovej kioskovej transformačnej stanici typu Elektro Haramia EH 6s vnútorným
ovládaním č.0024-205.
PS 03- Výmena VN rozvádzača v kioskovej trafostanici č. 0024-401
Predmetom PS-03 bude výmena existujúceho VN rozvádzača za nový rozvádzač SIEMENS, typ
kompaktný 8DJH-KKT v existujúcej betónovej kioskovej transformačnej stanici typu Elektro
Haramia EH 6s vnútorným ovládaním č.0024-401 .
Zariadenie staveniska
Stavba si nevyžaduje zriadenie objektov zariadenia staveniska.
Údaje o dopravných trasách
Preprava materiálu bude zabezpečená po štát. cestách I. II. a III. triedy, miestnych komunikáciách
a poľných spevnených a nespevnených cestách zo skladu na miesto stavby. Doprava na uvedených
komunikáciách pri preprave materiálu nebude obmedzená.
Opis postupu výstavby
Budovanie energetických zariadení sa bude vykonávať po predchádzajúcom vytýčení všetkých
inžinierskych sietí a podľa predpísaných technologických postupov pre montáž VN a NN káblových
vedení a zariadení, za dodržania príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov a STN.
Výkopové práce sa musia realizovať po vytýčení všetkých inžinierskych sietí, dopravné
zabezpečenie stavby bude podľa vypracovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy POD. Káblové ryhy sa prikryjú zábranami, aby sa predišlo úrazom !
Pred uvedením technického zariadenia do prevádzky sa vykoná na vyhradenom technickom
zariadení skupiny A úradná skúška podľa §12 vyhlášky č.508/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Stavba môže byť daná do užívania len po vykonaní prvej odbornej skúšky a prehliadky el.
zariadenia a po vypracovaní východiskovej správy podľa STN 33 1500 :6/1990 + Z*1 :7/2007 +
O*Z1 :1/2008 + Z*2 :9/2015.
Základné údaje charakterizujúce stavbu:
Údaje o projektovaných kapacitách
- VN káblové vedenie
NA2XS(F)2Y 3 x 1x240
- VN káblové vedenie
NA2XS(F)2Y 3 x 1x240
- rúrka HDPE
HDPE integral DN 40+UOK
- Transformačná stanica kiosková typ EH8-varianta B 1x100kVA

dl.trasy 1753m
dl.trasy 906m
dl. trasy 2659m
1ks

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
Pozemky v katastri Chocholná - Velčice, na ktorých bude stavba umiestnená sú stavebné plochy
a nádvoria, orná pôda, ostatné plochy, trvalé trávne porasty, lesné pozemky.
1231/6
2114/1
1224/4
2137
1591/2
1097/1
2129/1

1231/2
2129/5
1236/1
1602/3
1593
2190/1

1232
1233
2129/1
1602/4
1590
2194/5

1184/10
1234
1569
1601
1591/3
1627

1182
1235
1573
1600
2190/1
1633/2

1183/2
2129/4
1581/1
1599
1609/2
2138/2

1183/1
1225/1
1582
1597
2194/4
1633/5
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Stavebník má k časti pozemkov vlastnícke právo. Vlastníci ostatných pozemkov v stanovenej
lehote nepodali námietky, resp. súhlasili s výstavbou predmetnej stavby, za podmienok dodržania
ich námietok.
II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby
s okolitým životným prostredím.
1.

2.

3.
4.

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali:
Spracovateľ PD
: SLENER s.r.o.,
Adresa
: Trnavská 18, 010 08 Žilina
Zastúpený
: Pavol Chaban, konateľ
IČO : 47 375 396
Označenie registra
: Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel : Sro, Vložka číslo: 60062/L
Stavba „TN-A1-Chocholná-Kykula, VNK, TS“ a jej stavebné objekty a prevádzkové súbory (SO
01 - VN zemné káblové vedenie, PS 01 - kiosková TS, PS 02 - Výmena VN rozvádzača a PS 03 Montáž VN rozvádzača) budú umiestnené podľa situačného výkresu overeného v územnom
konaní o umiestnení predmetnej stavby, výkres č.1.,Mierka 1:1000, Situácia - navrhovaný stav.
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre
túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo
STN:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
zo dňa 24.03.2022 pod číslom KPUTN-2022/7286-2/24800/NIP
KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti: INGO, s.r.o.
v zastúpení investora: Západoslovenská distribučná, a.s. doručenej dňa 05.03.2022 o vyjadrenie
k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby
podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce záväzné stanovisko k stavbe: „TN –
A1 – Chocholná – Kykula - VNK, TS“ líniová stavba, k. ú. Chocholná-Velčice a určuje tieto
podmienky:
 Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť
najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú
za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese:
https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
 Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v
prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác 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 krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri
pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 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 prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne
oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť
najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze;
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správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike
odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia
zemných prác až po ich ukončenie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom
a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby.
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.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčín,
zo dňa 18.03.2022 pod číslom RUVZ/2022/01509-003
vydáva toto
záväzné stanovisko:
S návrhom žiadateľa, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36
361 518, v zastúpení INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43 813 640, doručeným na
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne dňa 07.03.2022, podľa ustanovenia
§ 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z., na posúdenie projektovej dokumentácie pre spojené
územné a stavebné konanie stavby „TN-A1-Chocholná-Kykula, VNK, TS, k. ú. Chocholná - Velčice“
súhlasí.
Zároveň sa investorovi stavby ukladá povinnosť:
 Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak,
aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných látok) do prírodného prostredia.
 Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme vodárenského
zdroja.
 Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel
vykonávať mimo územia ochranného pásma, v prípade krátkodobého parkovania v tomto
území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
 Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbet (napr. Vapex) na okamžitú
likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
 Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a
odviezť ho na miesto k tomu určené.
 Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byť odvezené z územia ochranného pásma a
odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
 Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu ochranného pásma
vodárenského zdroja. Stavba sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja
HHCH - 2 - Chocholná - Velčice.
 Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenského zdroja Trenčianske vodárne a
kanalizácie, a.s. , Trenčín.
Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
zo dňa 07.04.2022 pod číslom OU-TN-OSZP1-2022/015436-002
vydáva odborné stanovisko k vplyvu projektu na územie európskej sústavy chránených území:
Z dôvodu zachovania predmetu ochrany navrhovaného územia európskeho významu SKUEV 4014
Kykula pri kríži, chránených druhov rastlín a biotopu európskeho významu Lk1 nížinné a podhorské
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kosné lúky, žiadame uložiť v územnom rozhodnutí a stavebnom povolení tieto podmienky orgánu
ochrany prírody:
 Začatie terénnych prác na pozemkoch parc. č. 2206/4 a 2206/5 v k. ú. Chocholná – Velčice
budú oznámené písomne najmenej 3 pracovné dni vopred Štátnej ochrane prírody SR - Správe
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
 Pri stavebných prácach v hrebeňovej časti trasy elektrického vedenia sa budú mechanizmy
pohybovať výhradne po existujúcej poľnej ceste na pozemku parc. č. 2129/1 v k. ú. Chocholná –
Velčice.
 Vybudovanie trafostanice, vrátane pohybu vozidiel a uskladnenia stavebného materiálu bude v
rámci pozemku parc. č. 2206/5 v k. ú. Chocholná – Velčice realizované len na ploche vytýčenej
v mapovom podklade uvedenom v príloha tohto záväzného stanoviska.
 Zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu
okolitých trvalých trávnych porastov.
 Po ukončení stavebných prác bude terén v celej trase výkopu, osobitne na pozemkoch s
charakterom trvalých trávnych porastov, uvedený do pôvodného stavu. Vrchná humusovitá
vrstva pôdy z výkopu bude pri zasypávaní káblového vedenia uložená ako posledná.
 Povrch zásypu bude utlačený na úroveň terénu, pričom je potrebné dbať, aby neostali na
povrchu kamene.
 Povrch zasypaného výkopu nebude osiaty komerčnou trávnou zmesou s nepôvodnými druhmi
rastlín, ale bude pokrytý senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo ponechaný na
samovoľné zarastenie miestnou vegetáciou.
 Žiadateľ počas stavebných prác vykoná opatrenia proti šíreniu inváznych druhov rastlín a
výkopy bude zasýpať len pôvodnou zeminou z tejto lokality, teda nie zeminou, ani iným
materiálom dovezeným z inej lokality.
 Žiadateľ zabezpečí počas obdobia 3 rokov od ukončenia stavebných prác realizáciu
monitoringu výskytu inváznych druhov rastlín odborne spôsobilou právnickou alebo fyzickou
osobou a písomnú správu o výsledku monitoringu doručí vždy do 15. decembra kalendárneho
roku na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 V prípade výskytu inváznych druhov rastlín žiadateľ zabezpečí ich trvalé odstránenie spôsobmi
podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby
odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
 Žiadateľ zabezpečí počas stavebných prác ochranu vzrastlých jedincoch drevín vrátane ich
koreňových systémov spôsobmi podľa Arboristického štandardu "Ochrana drevín pri stavebnej
činnosti" a podľa Slovenskej technickej normy STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
 Vykonávateľ stavebných prác a všetci jeho zamestnanci podieľajúci sa na terénnych prácach
budú preukázateľne oboznámení s týmito podmienkami orgánu ochrany prírody.
Podľa § 103 ods. 5 a ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny orgán verejnej správy, ktorý vedie
konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť
najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo
nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné Stanovisko alebo
záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. Orgán verejnej správy môže schváliť,
povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a
krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s
návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a
v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe
vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.
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Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
zo dňa 08.04.2022 pod číslom OU-TN-OSZP3-2022/012467-006
vydáva záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby. Okresný úrad Trenčín, odbor
starostlivosti o životné prostredie, 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 nasledovné
podmienky:
 Začatie terénnych prác na pozemkoch parc. č. 2206/4 a 2206/5 v k. ú. Chocholná – Velčice
budú oznámené písomne najmenej 3 pracovné dni vopred Štátnej ochrane prírody SR - Správe
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
 Pri stavebných prácach v hrebeňovej časti trasy elektrického vedenia sa budú mechanizmy
pohybovať výhradne po existujúcej poľnej ceste na pozemku parc. č. 2129/1 v k. ú. Chocholná –
Velčice.
 Vybudovanie trafostanice, vrátane pohybu vozidiel a uskladnenia stavebného materiálu bude v
rámci pozemku parc. č. 2206/5 v k. ú. Chocholná – Velčice realizované len na ploche vytýčenej
v mapovom podklade uvedenom v príloha tohto záväzného stanoviska.
 Zemné práce nebudú vykonávané v daždivom počasí, aby nedošlo k nadmernému rozjazdeniu
okolitých trvalých trávnych porastov.
 Po ukončení stavebných prác bude terén v celej trase výkopu, osobitne na pozemkoch s
charakterom trvalých trávnych porastov, uvedený do pôvodného stavu. Vrchná humusovitá
vrstva pôdy z výkopu bude pri zasypávaní káblového vedenia uložená ako posledná.
 Povrch zásypu bude utlačený na úroveň terénu, pričom je potrebné dbať, aby neostali na
povrchu kamene.
 Povrch zasypaného výkopu nebude osiaty komerčnou trávnou zmesou s nepôvodnými druhmi
rastlín, ale bude pokrytý senom z okolitých trvalých trávnych porastov alebo ponechaný na
samovoľné zarastenie miestnou vegetáciou.
 Žiadateľ počas stavebných prác vykoná opatrenia proti šíreniu inváznych druhov rastlín a
výkopy bude zasýpať len pôvodnou zeminou z tejto lokality, teda nie zeminou, ani iným
materiálom dovezeným z inej lokality.
 Žiadateľ zabezpečí počas obdobia 3 rokov od ukončenia stavebných prác realizáciu
monitoringu výskytu inváznych druhov rastlín odborne spôsobilou právnickou alebo fyzickou
osobou a písomnú správu o výsledku monitoringu doručí vždy do 15. decembra kalendárneho
roku na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 V prípade výskytu inváznych druhov rastlín žiadateľ zabezpečí ich trvalé odstránenie spôsobmi
podľa vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z. ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby
odstraňovania inváznych nepôvodných druhov.
 Žiadateľ zabezpečí počas stavebných prác ochranu vzrastlých jedincoch drevín vrátane ich
koreňových systémov spôsobmi podľa Arboristického štandardu "Ochrana drevín pri stavebnej
činnosti" a podľa Slovenskej technickej normy STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
 Vykonávateľ stavebných prác a všetci jeho zamestnanci podieľajúci sa na terénnych prácach
budú preukázateľne oboznámení s týmito podmienkami orgánu ochrany prírody.
Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej vodnej správy
zo dňa 28.03.2022 pod číslom OU-TN-OSZP3-2022/012734-002
Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej vodnej správy, vydáva nasledovné vyjadrenie k PD
stavby „TN-A1-Chocholná-Kykula-VNK, TS“ pre územné konanie.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania
nasledovných podmienok:
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 Nakoľko predmetná stavba bude križovať vodný tok a zároveň sa nachádza v ochrannom
pásme vodárenského zdroja, k jej povoleniu je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín,
OSoŽP – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 27 ods. 1
pís. a) vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať osobitným listom a doložiť
stanovisko vodného toku a správcu vodárenského zdroja.
 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude
stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
zo dňa 24.03.2022 pod číslom OU-TN-OSZP3-2022/013847-002
Okresný úrad Trenčín, odbor SOŽP, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, vydáva
vyjadrenie k PD stavby „TN-A1-Chocholná-Kykula-VNK, TS“ pre územné rozhodnutie.
Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu TNA1-Chocholná-Kykula-VNK, TS“.
Upozorňujeme, že za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný investor stavby.
Vznikajúce odpady musia byť triedené podľa druhov a následne zabezpečené ich zhodnotenie. Až
odpady, ktoré nie je možné ďalej zhodnotiť, môžu byť zneškodnené na zodpovedajúcej skládke
odpadov.
V prípade výskytu nebezpečných odpadov je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie prednostne pred
ostatnými odpadmi podľa § 25 ods. 6. zákona o odpadoch.
Stavebné odpady, druhu výkopovej zeminy je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom
sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je
považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch.
Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy
pre pôvodcu odpadu – dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej
využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo
zariadením ne zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné
len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom
hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje OÚ v sídle kraja).
Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia
zo dňa 05.04.2022 pod číslom OU-TN-OKR1-2022/004756-87
Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia vydáva záväzné stanovisko k predloženej PD pre
potrebu vydania územného rozhodnutia na stavbu „TN - A1 - Chocholná - Kykula - VNK, TS“
z hľadiska civilnej ochrany.
Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí bez pripomienok.
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
zo dňa 22.03.2022 pod číslom OU-TN-OCDPK-2022/013133-002
Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty
II. a III. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v
zmysle § 18 zákona č. 135/1961 Zb., v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, na základe Vašej žiadosti a predloženej
projektovej dokumentácie dáva v zmysle § 140b ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
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plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné
záväzné stanovisko:
S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme,
požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:
 Stavebník pred samotnou realizáciou prác v telese cesty III/1874 požiada tunajší cestný
správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej pozemnej komunikácie, o určenie
použitia dočasného dopravného značenia a v prípade, ak z dôvodu realizácie stavebných prác
dôjde k zúženiu prejazdného profilu cesty III/1874 v súbehu s trasou VN káblového vedenia, aj
o povolenie na čiastočnú uzávierku v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej
stránke úradu: http://www.minv.sk/?cesty-II-a-III-triedy. K uvedenému je potrebné vopred
spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác
(projekt dočasného dopravného značenia) a následne ho predložiť spolu so stanoviskom
správcu pozemnej komunikácie a záväzným stanoviskom dopravného inšpektorátu.
 Križovanie cesty III/1874 realizovať pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky.
Súbežnú trasu kábla viesť mimo cestné teleso.
 Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a
bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými
podmienkami tohto stanoviska (napr. Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský
plynárenský priemysel, Slovak Telekom, atď...).
 Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1874.
 Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste
nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného
dopravného značenia.
 V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta
III/1874 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť
neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu. V nákladovej časti sa odporúča riešiť aj finančné
prostriedky na prípadnú spätnú úpravu dotknutých úsekov pozemnej komunikácie po výstavbe.
 Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1874 žiadame predložiť
na vyjadrenie.
 Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo
zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím
žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa
osobitných predpisov.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry
zo dňa 09.03.2022 pod číslom SEMal-EL13/2-3-466/2022
Ako organizačná zložka oprávnená vydávať záväzné stanoviská MO SR, po posúdení predložených
podkladov súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „TN-A1-Chocholná-Kykula-VNK, TS“
nachádzajúcej sa v k. ú. Chocholná-Velčice, okres Trenčín. V mieste plánovanej výstavby sa
nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva
obrany. Každú zmenu projektovej dokumentáciu stavby žiadame zaslať na posúdenie. Toto
stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

SÚ Ch-V 129/2022-003/HuR -10

Západoslovenská distribučná, a.s.
zo dňa 07.07.2022 pod číslom E18300
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava , ako
prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dotknutý orgán na základe žiadosti žiadateľa vydáva
nasledovné stanovisko v zmysle §140b Stavebného zákona pre účely územného konania:
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s s vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu
„súhlasí“ .
PD pre stavebné konania žiadame predložiť na odsúhlasenie.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany
zo dňa 28.03.2022 pod číslom CS SVP OZ PN 3996/2022/2; CZ 11586/210/2022
Z pohľadu správcu vodohospodársky významného vodného toku Chocholnica, č. hydrologického
poradia 4-21-09, identifikátor č. 1858, v danom území v neupravenom profile s prirodzeným
režimom odtoku povrchových vôd a správcu pozemkov parc. č. 2-2242/4, 3-810/2, 2-2242/4 KN-E,
k. ú. Chocholná-Velčice, LV č. 3233 – vo vlastníctve SR, k predloženým podkladom z projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie (Ing. Chaban, 02/2022) uvádzame nasledovné:
- Ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku je stanovené v súlade s STN
75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary obojstranne, ktoré žiadame pri križovaní a samotnej
výstavbe dodržať.
- So spôsobom križovania toku, pretláčaním, súhlasíme. Uloženie vrchnej hrany chráničky
žiadame v hĺbke 1,5 m od zameranej nivelety dna geodetom (pevné dno bez nánosu). Chráničku
ako aj pomocné jamy umiestniť za ochranné pásmo toku z obidvoch strán. Miesto križovania
v teréne označiť.
- Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného
toku, ak bude VN rozvod v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov
SVP, š.p., investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie siete na vlastné
náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodnom toku, vytýči bezodplatne
trasovanie tejto siete v danom záujmovom území.
- Trvalý zásah do pozemkov v správe SVP, š.p. (2x križovanie toku Chocholnica) žiadame zmluvne
doriešiť s našou organizáciou prostredníctvom odboru správy majetku (kontaktná osoba:
marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, a to
neodkladne.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:
projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy,
priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký
posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť
parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko
technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- O zahájení prác v dotyku s vodným tokom upovedomiť nášho úsekového technika (Ing.
Maslová, 0903 721 443) a jeho pokyny rešpektovať.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do
pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať
trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne
ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Maslová) vykonaná
kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole
bude spísaný zápis.
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Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní, kde bude zástupcovi našej organizácie odovzdané
porealizačné zameranie stavby vo formáte (.dwg, .dxf, .txt), vrátane výkresu skutočného
vyhotovenia križovania toku Chocholnica v súradnicovom systéme, a to v papierovej ako aj
v digitálnej podobe.
- Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a
škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy (OÚ Trenčín,
Odbor starostlivosti o ŽP) zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona. S vydaním rozhodnutia o umiestnení
stavby a jej realizáciou, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.
-

Michlovský, spol. s r.o.
zo dňa 30.03.2022 pod číslom BA-1112 2022
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Upozorňujeme, že:
 vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ
iných prevádzkovateľov;
 rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyjadrenia;
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ
 preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia, 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 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ
 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom
pásme
 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fóôia, markery)
 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)
 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, o nepoškodení
trasy,
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
zo dňa 01.04.2022 pod číslom VTIR-2022/596-2
S navrhovaným technickým riešením
súhlasíme za podmienok:
1. Upozorňujeme Vám, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II.
stupňa vodného zdroja „HHCH – Chocholná-Velčice“, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím
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vydaným Obvodným úradom životného prostredia v Trenčíne pod č.j. ŽP1728/1996-VH/Ba
zo dňa 21.06.1996. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia
možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu
negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa
na zariadeniach nevykonávajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia
podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:
 počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality
podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja;
 vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri
prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri
ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám;
 stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržiavať režim činností a spôsob
hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja „HHCH –
Chocholná-Velčice“;
SlovakTelekom, a.s.
zo dňa 11.05.2022 pod číslom 6612214924
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku
so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DlGlSLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGISLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:
 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 v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 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 sieti (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 sieti:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289;
 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.
 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 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.
 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
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kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zaradení.
 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.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §
68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 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. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia
 žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 žiadateľa zároveň upozorňujeme, že ak plánuje žiadateľ napojiť nehnuteľnosť na
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie
doplniť aj telekomunikačnú prípojku
 poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí,
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie
projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie
projektovej
dokumentácie
v
prípade
potreby
premiestnenia
telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil
hradil@suptel.sk, 0907 777 474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu,
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• 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 telefónne číslo 0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost 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.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
Distribúcia SPP, a.s.
zo dňa 31.03.2022 pod číslom TD/NS/0231/2022/Ga
 Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D;
 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich
ochranných alebo bezpečnostných pásiem;
 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenie, 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
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka;
 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti;
 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
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všeobecnej prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon;
 v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod;
 v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby;
 k technickému riešeniu stavby sa nevyjadrujeme;
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky boli vznesené
MVDr. Ľubica Šustrová, Bratislavská 22/65, 911 05 Trenčín
Pri realizácii nutných výkopov požadujem:
1. Zachovať počas prác nepretržite možnosť vjazdu osobnými vozidlami cez príjazdové cesty
k uvedeným pozemkom.
Námietke sa vyhovuje.
2. Zasypať výkop na príjazdových cestách nezosadavým materiálom napr. štrkom.

Námietke sa nevyhovuje.
3. Nesypať výkopový materiál k plotu, za kterým sa bezprostredne nachádzajú stromy.

Námietke sa vyhovuje.
4. Počas prác zabezpečiť statiku strov oplotenia. Ide o 30 drevených strov uložených cca 70-80

cm hluboko.
Námietke sa vyhovuje.
5. Nepoškodiť konáre a korene stromov.

Námietke sa vyhovuje.
Kamil Kučerka, Bezručova 64/B, 911 01 Trenčín
6. Vyjadrujem svoj nesúhlas o znovu rozkopania pozemku na Kykuli 556 (pozemok KN-C
parc.č.1232)
Námietke sa vyhovuje.
Doba platnosti rozhodnutia :
Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona
dva roky odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude
podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Čas platnosti územného rozhodnutia môže
stavebný úrad podľa §40 ods.3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá
pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie:
Navrhovatel Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
v zastúpení spoločnosťou ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina, IČO: 36426768, v zastúpení
spoločnosťou INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina, IČO: 43813640, podal dňa 22.07.2022
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
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„TN-A1-Chocholná-Kykula, VNK, TS“
SO 01 - VN zemné káblové vedenie
PS 01 - kiosková TS
PS 02 - Výmena VN rozvádzača
PS 03 - Montáž VN rozvádzača
Stavebný úrad dňa 25.07.2022 oznámil začiatok územného konania a nariadenie ústneho
pojednávania s miestnym zisťovaním na deň 30.08.2022. Vzhľadom k tomu, že predmetom konania
je líniová stavba, oznámenie bolo zverejnené prostredníctvom verejnej vyhlášky, v období od
25.07.2022 do 11.08.2022 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Chocholná-Velčice a tiež bolo
zverejnené na webovej stránke obce Chocholná-Velčice.
Oznámenie začatia konania bolo doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 36
ods. 4 stavebného zákona. Doručenie oznámenia bolo vykonané v súlade s ustanovením § 26 ods. 2
správneho poriadku.
V stanovenej lehote uplatnili námietky účastníci konania a stavebný úrad námietky posúdil
a o námietkach rozhodol v časti podmienok na umiestnenie stavby.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky boli vznesené
MVDr. Ľubica Šustrová, Bratislavská 22/65, 911 05 Trenčín
Pri realizácii nutných výkopov požadujem:
1. Zachovať počas prác nepretržite možnosť vjazdu osobnými vozidlami cez príjazdové cesty
k uvedeným pozemkom.
Námietke sa vyhovuje.
Pri realizácii križovania vedenia káblov s miestnou komunikáciou sa prevedie tzv.
pretláčanie - podtláčanie. Pri ostatných komunikáciách (poľné cesty) sa sled výkopových
prác zorganizuje tak, aby obmedzenie prechodu bolo minimalizované. Detailne sa bude
riešiť v ďalšom stupni realizácie stavby (stavebné konanie).
2. Zasypať výkop na príjazdových cestách nezosadavým materiálom napr. štrkom.
Námietke sa vyhovuje.
Uloženie kábla bude v ryhe hĺby 1200 mm v zhutnenom lôžku. Ako zásypový materiál sa
použije výkopová zemina, ktorá bude po vrstvách zhutňovaná.
3. Nesypať výkopový materiál k plotu, za ktorým sa bezprostredne nachádzajú stromy.
Námietke sa vyhovuje.
V blízkosti oplotenia, pri ktorom sú blízko stromy sa vykonajú zemné práce ručne a
výkopovú zeminu stavebník uskladní na voľný terén, mimo oplatenia a vzrastkých stromov.
4. Počas prác zabezpečiť statiku stĺpov oplotenia. Ide o 30 drevených stĺpov uložených cca 7080 cm hluboko.
Námietke sa vyhovuje.
V blízkosti oplotenia drevenými stĺpmi sa vykonajú zemné práce ručne a výkopovú zeminu
stavebník uskladní na voľný terén.
5. Nepoškodiť konáre a korene stromov.
Námietke sa vyhovuje.
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Opatrenia :
Výkopy pre navrhované VN a NN káble musia byť vo vzdialenosti min. 2,5 m od päty kmeňa.
Výkopy sa musia robiť ručne resp. podtlačením koreňovej sústavy v hĺbke 1,5 m – 2 m,.
Ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa –
chránený koreňový priestor – u všetkých drevín,
V prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa
dreviny tieto realizovať ručne, korene rezať a ošetriť.
Ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným
zastabilizovaným oplotením do výšky min. 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa
umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,
Ochrana koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov, ochranu koreňovej sústavy pred
stratou vody a teplotnými extrémami.
Kamil Kučerka, Bezručova 64/B, 911 01 Trenčín
6. Vyjadrujem svoj nesúhlas o znovu rozkopania pozemku na Kykuli 556 (pozemok KN-C parc.
č. 1232)
Námietke sa vyhovuje.
VN zemné káblové vedenie bude umiestnená – vedené mimo dotknutý pozemok KN-C
parc.č. 1232.
K návrhu bolo doložené:
1. projektová dokumentácia – 2X
2. splnomocnenie
3. doklad o zaplatení správneho poplatku
4. zoznam dotknutých pozemkov, zoznam vlastníkov a čísiel LV
5. vyjadrenie dotknutých orgánov a stanoviská organizácií
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Stavebný úrad v územnom konaní posúdil navrhovateľom podaný návrh a dospel k názoru, že návrh
obsahuje predpísané náležitosti v potrebnom rozsahu pre jeho posúdenie podľa ustanovení §3 vyhl.
č. 453/2002 Z. z.
Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ má na
uvedené pozemky, na ktorých bude predmetná stavba umiestnená, iné právo podľa §139 ods.3
písm. d) stavebného zákona a podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 o energetike.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov, zainteresovaných organizácií a námietky
účastníkov konania boli skompletizované, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia.
Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume: 100,EUR, zaplatený dňa 18.07.2022 na účet Obce Chocholná Velčice.
Toto rozhodnutie, ako rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa podľa § 42 ods.2 stavebného
zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.
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Poučenie:
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu ChocholnáVelčice, a zverejnené na webovej stránke obce Chocholná-Velčice. Dňom doručenia je deň zvesenia
verejnej vyhlášky.
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 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 Chocholná
Velčice.
Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov v zmysle
správneho poriadku.

Ing. Ľubomír Škriečka
starosta obce
Chocholná – Velčice
VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
PRIPOMIENKY: boli – neboli :

–––––––––––––––––––––––––––

Obec Chocholná-Velčice
Doručí sa:
Účastníci konania :
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina – v zastúpení
3. INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina – v zastúpení
4. Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice 312
5. Adamči Jaroslav, s.č. 107, Chocholná Velčice, PSČ 913 04,
6. Adamčí Ľubomír r. Adamčí, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 263,
7. Adamči Pavol r. Adamči, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 199,
8. Arbetová Emília r. Maňová, Chocholná 201, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
9. BADURA Jozef ((Maria Holaskova)), 97, 913 04 Chocholna Velcice
10. Barišová Slavka r. Breznická, Kykula 546, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04
11. BIZONOVA Blazena ((Margetinova)), 133, 913 04 Chocholna Velcice
12. Bretšneider Roman r. Bretšneider, Chocholná 232, Chocholná Velčice, PSČ 913 04,
13. BREZNICKA Anna ((zosnula))
14. BREZNICKÝ Jozef (Pavla Breznická) a BREZNICKÁ Pavla, č.164, 68767 Lopeník-Uherské Hradište
15. BREZNICKY Ondrej
16. BULKO Jan ((Zuzana Liptakova)), 157, 913 04 Chocholna Velcice
17. Bulko Jozef r. Bulko, Chocholná 216, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
18. Bulková Anna r. Blažejová, 17.novembra 1704/10, Trenčín, PSČ 911 01,
19. CECHOVSKA Anna ((Knazovcikova)), 218, 913 04 CHocholna Velcice
20. CINGALEK Jan ((Eva Zbudilova)), 169, 913 04 Chocholna Velcice
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

CINGALEK Ondrej ((Anna Hasakova)), 194, 913 04 Chocholna Velcice
Čechovská Anna r. Kňazovčíková, Chocholná 218, CHocholná - Velčice, PSČ 913 04,
Červeňan Martin r. Červeňan, Chocholná 186, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Červeňan Roman r. Červeňan, Chocholná 186, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Červeňan Samuel r. Červeňan, Chocholná 173, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Dodek Branislav r. Dodek, Velčice 460, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Dodek Ondrej r. Dodek, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 460,
Dodek Pavol r. Dodek, Chocholná-Velčice 460, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Dodeková Lenka r. Brabcová, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 460,
Dubaj Jozef r. Dubaj, Záhumenská 1819/29, Trenčín, PSČ 911 04,
Ďureková Mária r. Štefánková, K.Šmidkeho 2936/4, Trenčín, PSČ 911 00,
Ďurža Miroslav r. Ďurža, Sedličná 108, Trenčianske Stankovce, PSČ 913 11,
Dziňová Mária r. Kňazovčíková, Melčice 176, Melčice - Lieskové, PSČ 913 05,
FABIAN Peter ((Ing.)), 409, 913 04 Chocholna-Velcice
FABIK Jan ((Pavlina Cingalkova)), 118, 913 04 Chocholna Velcice
Fabíková Jana, MUDr., Kleštínek 3, Brno, ČR
Fraňo Milan r. Fraňo, Ing., Edelényska 2027/3, Rožňava, PSČ 0,
Galková Mária r. Husáriková, Chocholná 227, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Gavendová Zuzana r. Ciranová, Mateja Bela 2497/10, Trenčín, PSČ 911 08,
Gorek Ondrej, 916 26 Považany 271
HAJEKOVA Anna ((Malikova)), 506, 913 04 Chocholna Velcice
HASAK Jan ((Anna Pelechova)), 241, 913 04 Chocholna Velcice
Hladká Emília r. Petrová, Velčice 520, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
Holásková Oľga r. Chovancová, 913 05, Melčice-Lieskové, č. 124,
Horňák Dušan r. Horňák, Chocholná 124, Chochoná - Velčice, PSČ 913 04,
HORNAK Jan ((Mariana Margetinova)), 90, 913 04 Chocholna Velcice
Horňák Peter r. Horňák, Chocholná - Velčice 300, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
Horňáková Mariana r. Margetínová, s.č. 90, Chocholná Velčice, PSČ 913 04,
Hošová Alena r. Senešiová, Bučinová 8698/14, Bratislava, PSČ 821 07,
Hricko Ľudevit, Nozdrkovce 192, Trenčín, PSČ 911 01,
HRNCIAROVA Emilia ((Vankova)), 143, 913 05 Adam.Kochanovce
Husár Vladimír, Biskupová 27, Veľké Ripňany, PSČ 956 07,
Husárová Emília, Sládkovičova 5938/66, Banská Bystrica, PSČ 974 05,
Husárová Katarína r. Bedejová, Chocholná 297, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
CHMELO Milan ((urb.)), sc.195, 913 04 Chocholna-Velcice
CHORVAT Marian, 205, 913 04 Chocholna Velcice
CHORVAT Pavol, SC.219, 913 04 Chocholna/Velcice
CHORVAT Stefan ((Anna Berankova)), 248, 913 04 Chocholna Velcice
Chovanec Ľuboš r. Chovanec, Chocholná 275, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
JANČÁROVÁ GABRIELA r. ONDRAČKOVÁ, Kostolná-záriečie ZÁRIEČIE, č. 6,
Jastrabík Jozef, s.č. 359, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
Jurčová Emília r. Mikušatová, Chocholná 363, Chocholná Velčice, PSČ 913 04,
JURICEK Pavol, SC.179, 913 04 Chocholna-Velcice
Juríček Ivan r. Juríček, Ing., Sládkovičova 499/16, Žiar nad Hronom, PSČ 965 01,
Juríček Milan r. Juríček, Pržno, č. 50, ČR
Juríček Peter r. Juríček, Nevädzová 1721F, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 01,
Juríček Slavomír r. Juríček, Chocholná 350, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
Juríček Vladimír r. Juríček, Chocholná Velčice 617, Chocholná Velčice, PSČ 913 04,
Kačenová Anna r. Michalcová, Soblahov 342, Soblahov, PSČ 913 38,
Kallo Ján r. Kallo, Ing., Lesná 340/3, Smolenice, PSČ 919 04,
Kallo Pavol r. Kallo, Chocholná 236, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
Kallová Anna r. Pevná, Chocholná 132, Chocholná - Velčice,
Kalo Milan, Chocholná 310, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
Karsay Gabriel r. Karsay, Bratislavská 69/40, Galanta,
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75. Klosterman Koloman r. Klosterman, 946 14, Bodzianske Lúky, č. 98,
76. KNAZOVCIK Stefan ((Magdalena Vronkova)), 549, 913 04 Chocholna- Velcice
77. Kňazovčík Štefan
78. Kňazovčíková Miroslava, 913 04 Chocholná-Velčice 561,
79. Kochanová Eva r. Hulváková, Bošáca 682, Bošáca, PSČ 913 07,
80. Kolínek Martin r. Kolínek, Adamovské Kochanovce 59, Adamovské Kochanovce, PSČ 913 05,
81. Kotrha Milan r. Kotrha, Chocholná 390, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
82. Kotrha Rudolf r. Kotrha, Chocholná 627, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
83. Kováčová Mária r. Michalcová, Chocholná 110, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
84. Kovačovičová Zuzana r. Vlčková, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 420,
85. KRAJCOVIC Ondrej
86. KRAJCOVIC Stefan ((Katarina Hodulikova))
87. KRECHACOVA Anna ((Cingalkova)), 422, 913 05 Melcice-Lieskove
88. Križanová Emília r. Križanová, Považská 1708/51, Trenčín, PSČ 911 01,
89. Križková Emília r. Boháčiková, 913 05, ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE, č. 168,
90. KRIŽKOVÁ JANKA R.KALLOVÁ, ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE, ČASŤ MALÉ BIEROVCE Č.110
91. KROČIL JÁN, KOSTOLNÁ ZÁRIEČIE 53
92. Kučerka Kamil, Bezručova 64B, 911 01 Trenčín
93. KUTALOVA Elena ((Jurickova)), 168, 913 04 Chocholna-Velcice
94. KVASNICA PAVOL, PIEŠŤANY, MATEJA BELA Č.4758
95. Laskary Mária
96. Laskary Mikuláš
97. LINDOVSKA Lila, Zahumenska 24, 911 01 Trencin
98. LIPTAK Jozef ((Monika Malecova)), 284, 913 04 Chocholna-Velcice
99. Lipták Milan r. Lipták, Mgr., Zabudišová 814, Bošáca, PSČ 913 07,
100. Liptáková Marta r. Raušlová, 913 05, Chocholná Velčice, č. 191,
101. LISKOVA Anna ((Medvedikova)), Pod Drienim C.8/275, 911 01 Trencin-Opatova
102. Macek Ivan, MUDr., Štěpnická 1159, Uherské Hradište, ČR
103. Madová Janka r. Štefánková, Legionárska 1846/81, Trenčín, PSČ 911 01,
104. Madový Tomáš r. Madový, Chocholná 131, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
105. MALIK Ondrej ((Ing.)), 440, 913 04 Chocholna-Velcice
106. MALIK Pavol, 439, 913 04 Chocholna-Velcice
107. MALIK Vladimir ((Anna vatkova)), 267, 913 03 Melcice-Lieskove
108. Margetín Ladislav r. Margetín, Ing., Chocholná-Velčice 611, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
109. MARGETIN Stefan, Chocholna 289, Chocholna Velcice, PSČ 913 04,
110. Margetínová Anna r. Vavrincová, Chocholná 288, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
111. Masariková Katarína r. Breznická, č.543, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
112. Masariková Simona r. Masariková, Ľ. Štúra 14/18, Beluša,
113. MASARYK Ján, č.164, 91305 Adamovské Kochanovce
114. Masaryk Ján, ul. 28. októbra 29, 911 01 Trenčín
115. Masaryk Jaroslav r. Masaryk a Viera r. Pandová, 28. októbra 1174/23, Trenčín,
116. MASARYK Štefan, č.245, 91304 Chocholná-Velčice
117. MASARYKOVÁ Anna, Nerudova 9, 78701 Šumperk
118. MATEJOVIČOVÁ ANNA R.KOBELOVSKÁ, AD.KOCHANOVCE Č.37
119. MEDVEDIK Jan ((z Chocholnej)), S.c.146, 913 04 Chocholna-Velcice
120. MEDVEDIK Jozef, S.c.144, 913 04 Chocholna-Velcice
121. Michalec Dušan r. Michalec, Chocholná 89, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
122. Michalec Ján r. Michalec, Holešovská 322, Fryšták, PSČ 763 16, ČR
123. Michalec Ján r. Michalec, Chocholná 373, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
124. Michalec Ján r. Michalec, Chocholná 608, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
125. Michalec Jozef r. Michalec, Ľuborčianska 1427/52, Nemšová, PSČ 914 41,
126. MIKULA Jan, sc.265, 913 04 Chocholna-Velcice
127. Mikula Peter r. Mikula, Chocholna 162, Chocholna Velcice, PSČ 913 04,
128. MIKULA Vladimir ((Emilia Merava)), 163, 913 04 Chocholna-Velcice
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129. MIKULOVÁ Janka (Ing.), BIELORUSKÁ 36, 83102 Bratislava 3
130. Mikulová Jarmila r. Horňáková, Chocholná 265, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
131. Mikušať Miloslav r. Mikušať, Ing., Zemianske Lieskové 324, Melčice-Lieskové, PSČ 913 05,
132. Mikušaťová Katerina r. Blašková, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 489,
133. Minárech Ján r. Minárech, Chocholná 160, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
134. Minárech Ľubomír r. Minárech, Chocholná 193, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
135. MINÁRIK Ján (syn Zuzany), č.472, 91631 Kočovce
136. MINÁRIK Jozef (Júlia Škultétyová), č.134, 02061 Horná Breznica
137. Mitana Ján r. Mitana, Chocholná 152, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
138. MLČÚCH Ján (Chocholná-Velčice)
139. MLČÚCH Ján, č.81, 76805 Blišice
140. MLČÚCHOVÁ Agnesa (Chocholná-Velčice)
141. MLČÚCHOVÁ Anna
142. Murárik Ľubomír r. Murárik, 913 04, Chocholná Velčice, č. 349,
143. Murárik Peter r. Murárik, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 646,
144. MVDr. Šustrová Ľubica, Bratislavská 65, 911 01 Trenčín
145. Myšáková Marcela r. Bončová, Chocholná 119, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
146. Nápoká Katarína r. Michalcová, Skalská Nová Ves 231, Skalka nad Váhom, PSČ 913 31,
147. Novák Peter r. Novák, Melčice 266, Melčice - Lieskové, PSČ 913 05,
148. Nováková Anna r. Nováková, Melčice 266, Melčice - Lieskové, PSČ 913 05,
149. ONDRIS Jan ((Olga Pavlikova)), 92, 913 04 Chocholna-Velcice
150. Ondrisová Anna r. Dobiašová, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 527,
151. ORAVEC JÁN KOSTOLNÁ ZÁRIEČIE 65
152. ORAVEC Rudolf, 14, 913 04 Kostolna-Zariecie
153. PAVLIK Milan ((Jarmila Fabianova)), 222, 913 04 Chocholna-Velcice
154. Pelechová Viera r. Uličná, Drietoma, č. 458,
155. PETER JÁN, ROBOTNÍCKA 59/31, SENICA,
156. Peter Ľubomír r. Peter, Melčice-Lieskové 472, Melčice-Lieskové, PSČ 913 05,
157. PETER Milan ((ing.), R6.7.1943), J.Halasu, 911 01 Trencin
158. PETER MILOŠ, SČ.293
159. Petrech Ján r. Petrech, 913 03, Drietoma, č. 309,
160. Petrová Anna r. Kallová, Kochanovce 284, Adamovské Kochanovce,
161. Petrová Danica r. Hulváková, Liptovská 7369/1A, Trenčín, PSČ 911 08,
162. Pilátová Elena r. Mažárová, Drieňová 76/21, Bratislava, PSČ 821 03,
163. RALINOVSKÁ Otília, Venkov 171, 61200 Brno 12 - Král. Pole
164. Reinsdorff Dagmar, Lachova 29, Bratislava 1, PSČ 811 01, ,
165. RÉVAYOVÁ Anna, Lísky 2, 76804 Chvalnov
166. RÍMSKOKATOLICKA FARNOSŤ v Adamovských Kochanovciach, 91305 Adamovské Kochanovce
167. Rónai Alexandr r. Rónai, Legionárska 1853, Trenčín, PSČ 911 01,
168. Rónai Robert r. Rónai, Ing., Východná 2338/21, Trenčín, PSČ 911 08,
169. SEBIK Stefan, 249, 913 04 Chocholna- Velcice
170. Seneši Milan r. Seneši, Jána Halašu 271, Trenčín, PSČ 911 08,
171. Schneiderová Emília r. Oravcová, Chocholná - Velčice, č. 126,
172. SKLADANA Eva ((Mikusatova)), Trencianska 22 Klobusice
173. Skladaná Eva r. Mikušátová, 018 41, Dubnica nad Váhom,
174. SPACKOVA Maria, Chocholna 258, Chocholna Velcice, PSČ 913 04, , D:(Chuda)
175. Spaček Jaroslav r. Spaček, 913 03, Drietoma, č. 549,
176. SPRTEL Jozef
177. SPRTEL Juraj
178. SPRTEL Štefan, 913 04 Chocholná-Velčice 78
179. Stehlík Stanislav r. Stehlík, Partizánska 816, Trenčín,
180. Straková Iveta r. Kolníková, JUDr., Slnečná 4160/10, Dubnica nad Váhom,
181. Surovský Peter r. Surovský, Chocholná 172, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
182. Sýkora Jozef r. Sýkora, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 479,
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183. Sýkorová Lenka r. Dodeková, 913 04, Chocholná - Velčice, č. 479,
184. Šimková Paula r. Šprtlová, Velčice 461, Chocholná - Velčice, PSČ 913 04,
185. Šišovská Monika r. Šišovská, Ing., Liptovská 7809/1P, Trenčín, PSČ 911 08,
186. Štefanec Ján r. Štefanec, Hodžova 1488/53, Trenčín, PSČ 911 01,
187. Štefanka Jozef r. Štefanka, Beauceville C.P.215, COS 1AO Québec, Kanada
188. Šustrová Ľubica, MVDr., Bratislavská 65, 911 05 Trenčín
189. ŠULCOVÁ Pavlína, č.256, 91951 Špačince
190. Šuleková Ľubica r. Hulváková, Chocholná 637, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
191. TABÁKOVÁ Žofia, č.17, 91304 Chocholná-Velčice
192. TEHLARIKOVÁ Agnesa (r.Masaryková), Športova 12, 91101 Trenčín
193. Trúnek Juraj r. Trúnek, 913 04, Chocholná-Velčice, č. 151,
194. VACULÍKOVÁ SLÁVKA R.MITOŠINKOVÁ CHOCHOLNÁ VELČICE 50
195. Vanek Ján r. Vanek, 913 04, CHOCHOLNÁ-VELČICE, č. 682,
196. Vanková Margita r. Vanková, Chocholná 204, Chocholná-Velčice, PSČ 913 04,
197. Vilímek Vladimír r. Vilímek, 913 04, Chocholná- Velčice, č. 113,
198. ZAVŘELOVÁ Alena ,Ing., Záhradná 2, Trenčín
199. Zongorová Jarmila r. Juríčková, Adamovce 21, Adamovské Kochanovce, PSČ 913 05,
200. Židková Jana r. Juríčková, Chocholná 183, Chocholná Velčice,
201. Žišková Jana r. Rónaiová, Saratovská 2470/2, Trenčín, PSČ 911 08,
202. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 Bratislava
203. Ing. Pavol Chaban , SLENER, s.r.o. , Trnavská cesta 18, 010 08 Žilina, IČO: 47375396
204. Verejná vyhláška – líniová stavba v k. ú. Chocholná-Velčice + veľký počet účastníkov konania +
neznámi účastníci konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj
k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Na vedomie:
205. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
206. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
207. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
208. Okresný úrad Trenčín, OKR, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
209. Okresný úrad Trenčín, OSoŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 ŠSOPaK
 ŠVS
 ŠSOH
210. Okresný úrad Trenčín, OCDaPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
211. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
212. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
213. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
214. SPP-Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
215. Správa ciest TSK, Brnianska 1997/3, 911 05 Trenčín
216. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
217. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
218. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

SÚ Ch-V 129/2022-003/HuR -23

