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O B E C    P A P R A D N O 
Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno 

 

Číslo: 3922/2019-TS1-A/10                                                 v Papradne dňa: 09.08. 2019 

           

                                                                                              

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 
 

Stavebník-žiadateľ:   Towercom, a.s., Cesta na Kamzík č. 14, 831 01 Bratislava, IČO: 

36 364 568, v zastúpení Peter Šejirman, bytom Hlavná 300, 082 71 Krivany,  podal dňa  28.05. 

2019  na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na  stavbu: „TV 

prevádzač Podjavorník – Výmena stožiara“, na pozemku  KNC parc. č. 4115/21 v  kat. 

území  Papradno, v obci Papradno, v spojenom územnom a stavebnom konaní. 
 

Obec Papradno,   ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 

zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a 

o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval  žiadosť stavebníka podľa  

ustanovení § 39,  62 a 63  stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a  po 

preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

Stavba:  „TV prevádzač Podjavorník – Výmena stožiara“, na pozemku  KNC parc. č. 4115/21 

v  kat. území  Papradno, v obci Papradno, sa podľa  § 39a ods. (4), § 66 stavebného zákona, § 

10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.   o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov 

p o v o ľ u j e . 
 

I. Popis stavby: podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú 

vypracoval Ing. Jozef Podolský – autorizovaný stavebný inžinier 1969*Z*5-3, dátum 

vypracovania:  05/2019:  

- v mieste demontovaného monorúrového stožiara Towercom bude situovaný nový 

trubkový priehradový 30,35 m vysoký stožiar, pred montážou stožiara bude realizovaná 

betonáž mikropilót priemeru Ø 200mm s oceľovými vložkami z trubiek  Ø 88,9/10 mm 

dĺžky 6,1m; 

- stožiar bude štvorbokej priestorovej priehradovej konštrukcie. Pôdorys stožiara od päty po 

výšku 10,20 m bude 3,8 x 3,8 m. Od výšky 10,2 m po 15,2 m sa stožiar bude rovnomerne 

zužovať. Od výšky 15,2 m po vrchol vo výške 30,35 m bude prierez stožiara s rozmermi 

2,0 m x 2,0 m. 

- Vybavenie stožiara: 

- zvislý káblový rošt šírky 400 mm, 

- zvislý výstupný rebrík šírky 400mm s koľajnicou protipádového istenia, 

- manipulačné plošiny stožiara a ich obsadenosť: 

+27,7m: plošina pre Towercom 

+22,7m: plošina pre sektorové a parabolickú anténu Slovák Telekom, a.s. 



2 

 

+20,2m: plošina pre sektorové a parabolickú anténu Orange Slovensko, a.s. 

+15,2m: plošina pre antény 02 Slovakia, s.r.o. 

- bleskozvodná sústava vrátane uzemnenia. 

- Podlaha plošín bude z pororoštov hr. 30mm, po obvode plošín bude trubkové zábradlie. 

- Stožiar bude trubkovej konštrukcie. 

- Spoje nárožníkov budú prírubové so skrutkami M 30-150 po výšku 10,2m a M 20-100 

po vrchol. Hrúbka prírub bude 30mm, 24mm a l0 mm. Prípoje diagonál a horizontál 

budú prostredníctvom styční- kových plechov so skrutkami. K montáži nosných prvkov 

konštrukcie stožiara budú použité vysokopev- nostné skrutky triedy 8,8 (8G). 

- Prierezy nosných prvkov: 

typ výška priemer 

nárožník: 0,0 - 10,2m 014Ox8mm 
 10,2 - 20,2m 0133x8mm 
 20,2 - 30,35m 0127x6mm 
diagonály: 0,0 - 30,35m 076x4mm 

horizontály: 0,0 - 30,35m U65 a 076x4mm 

 

- Zakladanie stožiara bude na mikropilóty. Nárožníky v päte stožiara budú kotvené na 

mikropilóty prostredníctvom prírub hr. 40 mm a skrutiek 8 x M36-155 mm. 

- Pre každý nárožník budú realizované tri mikropilóty priemeru 0 200mm, každá s 

oceľovou vložkou z trubky 088,9/l0 mm. Celková dĺžka každej pilóty bude 6,1 m. 

- Trojice mikropilót budú pomocou plechov P 18x280x330mm privarené k trubkám 

0140/8 dĺžky 1500 mm, ktoré budú ukončené prírubami pre prichytenie prírub 

nárožníkov v päte stožiara. Horné časti mikropilót s plechmi a trubkami 0140 mm budú 

v betónovom bloku s rozmermi 6,15m  x 6,15 m x 1,35 m. 

- Pred zainjektovaním mikropilót bude vzájomná poloha trubiek kotvenia stabilizovaná 

oceľovou priehradovou konštrukciou tak, aby osi trubiek boli presne v rohoch štvorca 

3,8 m x 3,8 m. 

- Na záver bude pod stožiarom realizovaná betónová plocha 6,15 x 6,15 m hrúbky 1,35 m. 

 

Zatriedenie stavby:  Podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu je stavba 

telekomunikačného stožiara inžinierskou stavbou v zmysle ust. § 43a ods. 3 písm. h) stavebného 

zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemku:  KNC parc. č. 4115/21 – orná pôda. 

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 25.07. 2019 pod číslom 

OU-PB-PLO-2019/009380-003 LM6 stanovisko k pripravovanému zámeru na 

poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Papradno. 

 

Projektovú dokumentáciu spracovali: Ing. Jozef Podolský – autorizovaný stavebný inžinier 

1969*Z*5-3. 

 

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou  tohto stavebného povolenia, ktorú vypracoval Ing. Jozef Podolský – autorizovaný 

stavebný inžinier 1969*Z*5-3. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu.   

2. Pred začatím stavby musí stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie 

stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické 



3 

 

činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii.    

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu  zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a 

tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl.č.147//2013 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach  a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných  

činností a nariadenie vlády č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko.  

4. Pred zahájením  stavby je stavebník povinný vytýčiť všetky inžinierske siete 

nachádzajúce sa v danom území, za účasti ich správcov a vhodne zabezpečiť pred ich 

poškodením. Pri súbehu a križovaní sietí je nutné dodržať STN 73 6005 – priestorová 

úprava vedení technického vybavenia.  

5. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na 

stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a 

ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom 

a vibráciami, energetická úspornosť.   

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 

všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné slovenské technické normy.    

7. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

8. Stavba bude dokončená :  do 1 (jedného) roka od právoplatnosti stavebného povolenia 

9. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom: Bala a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 

Holice. Odborné vedenie stavby bude vykonávať Ing. Meri Dávid, ktorý bude plniť 

povinnosti podľa § 46a stavebného zákona. 

10. Stavbu umiestniť tak, aby boli dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

inžinierskych stavieb, v súlade so zákonom č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách, zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

11. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR č.532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. 

12. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov-užívateľov. 

13. Po ukončení prác budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu. 

14. Podmienky  vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

inžinierskych sietí: 

a) Akceptovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 15.03. 2019 

pod číslom: 6611907074, v plnom rozsahu. 

b) Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného 

hygienika Žilina zo dňa 14.03. 2019 pod značkou: 13386/2019/ÚVHR/24155, v plnom 

rozsahu. 

c) Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 

12.03. 2019 pod číslom: OU-PB-OSZP-2019/003457-2 ZG4 5, v plnom rozsahu. 
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d) Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 20.03. 2019 

pod číslom: OU-PB-OSZP-2019/003454-3 ZJ16, v plnom rozsahu. 

e) Akceptovať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 

04.03. 2019 pod značkou: 4600050422, v plnom rozsahu. 

f) Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trenčín, 

pracovisko Prievidza zo dňa 25.07. 2019 pod číslom: KPUTN-2019/17666-2/59187, 

v plnom rozsahu. 

g) Akceptovať podmienky vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.o. Piešťany za správcu PTZ – 

Orange Slovensko a.s. zo dňa 30.12. 2019 pod číslom: BA-0947/2019, v plnom rozsahu. 

15. Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zák.č.133/2013 

Z.z.o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, navrhnutým v projekte,  

ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie.  

16. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody,  ktoré by vznikli výstavbou iným 

právnickým,  alebo fyzickým osobám,  alebo občanom podľa platných predpisov.  

17. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.  

18. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 

19. K návrhu priloží stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a 

doklady uvedené v § 17 vyhl.č.453/2000 Zb. a § 43f stavebného zákona o overení 

vhodných stavebných výrobkov  

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky účastníkov konania nie je 

potrebné vydávať,  nakoľko neboli  uplatnené.   

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 

odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb.  

Stavebné povolenie stráca platnosť,  ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,  

nebola   stavba začatá.  

Podľa § 70 stavebného zákona : stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

 

O d ô v o d n e n i e  

 
Stavebník: Towercom, a.s., Cesta na Kamzík č. 14, 831 01 Bratislava, v zastúpení Peter 

Šejirman, bytom Hlavná 300, 082 71 Krivany,  podal dňa  28.05. 2019  na  tunajšom  úrade  

žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na  stavbu: „TV prevádzač Podjavorník – Výmena 

stožiara“, na pozemku  KNC parc. č. 4115/21 v  kat. území  Papradno, v obci Papradno.   

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených 

v ustanovení § 37,  62 ods. 1 a 2 stavebného zákona.  

Dňom podania bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.  

Spojené územné a stavebné konanie bolo oznámené dňa 03.07. 2019  pod číslom: 3922/2019-

TS1/A-10 a nariadil  ústne konanie spojené s miestnym šetrením v zmysle § 39a ods. (4), § 36 

ods. (4), § 61 ods. (4) stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom na deň 8. 

augusta 2019. 

Stavebný úrad prerokoval podanie stavebníka s účastníkmi konania. Postavenie účastníkov 

konania priznal susedom, ako vlastníkom susedných nehnuteľností.  
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Po vykonanom spojenom územnom a stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením (ani 

budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem,  ani neprimerane obmedzené alebo 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  Dokumentácia stavby spĺňa 

požiadavky určené  vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu 

spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody,  ktoré by 

znemožňovali povolenie stavby.  

Zatriedenie stavby: Podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu je stavba 

telekomunikačného stožiara inžinierskou stavbou v zmysle ust. § 43a ods. 3 písm. h) 

stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb. 

K stavbe sa vyjadrili: Obec Papradno; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; 

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. Bratislava; Slovak Telekom a.s. Bratislava; 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Považská Bystrica; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko 

Stred Banská Bystrica; Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho 

hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina; Dopravný úrad, Letisko M.R. 

Štefánika Bratislava; Technická inšpekcia Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o.; Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Michlovský spol. s r.o. prevádzkovateľ 

PTZ Orange. 

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.  

Správny poplatok bol v zmysle zák. č.  145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený 

v sume  200 €, v hotovosti do pokladne Obce Papradno.  

 

P o u č e n i e : 

 
Podľa §§ 53,  54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu  do 15 dní odo dňa  jeho doručenia 

účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na 

tunajšiu obec - Obecný úrad v Jasenici č. 130, 018 17 Jasenica. Odvolacím orgánom je Okresný 

úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

Stavebné povolenie sa v zmysle § 69  odst. 2 stavebného zákona v spojení § 26 zák. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručuje účastníkom konania verejnou 

vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

   Ing. Roman Španihel                                                                                                                                               

                                                                                                         starosta obce 
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Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Domaniža a na web stránke 

obce Papradno. 

 

Vyvesené dňa :.......................................                        Zvesené dňa .................................... 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ...................................................................... 

 
Príloha pre stavebníka: overená PD 

 

Na vedomie: 

Účastníkom konania:  

1) Stavebník:  

- Towercom, a.s., Cesta na Kamzík č. 14, 831 01 Bratislava, v zastúpení 

- Peter Šerijman, Hlavná 300, 082 71 Krivany 

2) Projektant: Ing. Jozef Podolský, Cesta na Kamzík č. 14, 831 01 Bratislava 

3) Zhotoviteľ: Bala, a.s. Veľká Budafa 66, 930 34 Holice 

4) Stavbyvedúci: Ing. Meri Dávid, Veľká Budafa č. 66, 930 34 Holice 

5) Vlastníci dotknutého pozemku KNC parc. č. 4115/21: 

- Ľuboš Janičík, Podjavorník č. 1434, 018 13 Papradno 

- Ľudmila Fujačová, rod. Janičíková, Podjavorník č. 1433, 018 13 Papradno 

- Filoména Dolinská, rod. Janičíková, Štefana Králika 21/13, 971 01 Prievidza 

- Kamila Jarábeková, rod. Janičíková, Budovateľská 1, 941 11 Palárikovo 

- Darina Martikánová, rod. Šamajová, Stred 50/25, 017 01 Považská Bystrica 

6) Známi vlastníci susedných nehnuteľností a pozemkov: verejnou vyhláškou 

 

Dotknutým orgánom:  

7) Obec Papradno, zast. starostom 

8) Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, útvar vedúceho hygienika, oddelenie obl. hygieny,  

Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina 

9) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku , Detašované pracovisko Stred ČSA 7, 974 31 

Banská Bystrica 

10) Ministerstvo obrany SR úrad správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

11) Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb centra podpory Jilemnického 1, 911 42 

Trenčín 

12) Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

13) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, 

Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24 

14) Dopravný úrad , Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava 

15) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50 

16) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica 

17) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody 

a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica  

18) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

19) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

20) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

21) Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, ul. Nová 2, P.O. Box 148, 971 01 Prievidza 

22) Lesy RS š.p. OZ Pov.Bystrica, Orlové 300 

23) Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

24) Slovenský plynárenský priemysel – D a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

25) Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská 

6/A, 821 09 Bratislava Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 

26) Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Bajkalská  28, 817 62 Bratislava 

27) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 


