
 

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

 

 

Číslo: 4427/2020-004 TS1-20                  V Papradne, dňa: 29.06. 2021 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej 

len „navrhovateľ“) v zastúpení TTL Group s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 

IČO: 50458043 podali dňa 17.08. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  líniovej 

stavby: „INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred, na pozemkoch v katastrálnom území obce 

Papradno. 

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

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

„stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 

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

doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov;  posúdil predložený návrh  podľa  § 35 až 38 stavebného zákona. 

 Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č.71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE   O  UMIESTNENÍ  LÍNIOVEJ  STAVBY  
„INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred“ 

 

Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Papradno. 

 

Cieľ stavby je realizácia optickej siete Slovak Telekom. 

  

I. Popis stavby: podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala 

spoločnosť TTL group s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zodpovedný projektant Ing. Ján Hrončiak – 

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1064*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, 

dátum vypracovania: 07/2020. 

Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši pripojenie rodinných domov v obci Papradno. 

Trasa výkopu bude začínať v budove patriacej spoločnosti Slovák Telekom, a.s. na parcele KN-C 

1443/1. Výkopy budú v zelenom páse, v chodníku s pretlakom chodníkov a miestnych komunikácii. 

Do výkopu bude v hlavnej trase kladený použije zväzok mikrotrubičiek 7xl2/8mm. 

Na pripájanie všetkých koncových bodov z hlavnej trasy budú využívané trubičky 7/4 mm, do ktorých 

budú zafúknuté vláknové zväzky s počtom potrebných na pripojenie všetkých objektov. Pri 

dimenzovaní sekundárnej siete je uvažované aj s rezervnými trubičkami pre budúcu zástavbu. 

Pri realizácii optickej trasy budú využívané existujúce stĺpy Slovák Telekom, a.s. na pripojenie 

niektorých domov. 

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovák Telekom, a.s. budú na plánovanú 

stavbu INS_FTTH_PB_POVB_01_Papradno_stred pripojení počas realizácie stavby alebo po jej 

ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Tieto sú v zmysle § 139b ods. 8 

písm c) stavebného zákona drobnými stavbami a v zmysle § 39a ods. 3 písm. b) stavebného zákona sa 

na ne nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň, v zmysle § 56 písm. b) stavebného 

zákona ani stavebné povolenie ani ohlásenie. 

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 7 900 m. 
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Pri realizácii predmetnej stavby dôjde dvakrát ku križovaniu vodného toku Papradnianka a dvakrát ku 

križovaniu vodného toku Krížovec. 

Križovanie Papradnianky bude riešené: 

Prvé križovanie bude riešené umiestnením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie 

(miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1125/1 - rez VI 

Druhé križovanie bude riešené zatiahnutím optickej mikrotrubičky do existujúcej chráničky, ktorá je 

umiestnená na výtokovej strane mostnej konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1125/1 - 

rez V2. Nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy nad korytom vodného toku. 

Križovanie vodného toku Krížovec: 

Prvé križovanie bude riešené zatiahnutím optickej mikrotrubičky do existujúcej chráničky, ktorá je 

umiestnená na výtokovej strane mostnej konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1604/1 - 

rez V3. Nebudú potrebné žiadne ďalšie úpravy nad korytom vodného toku. 

Druhé križovanie bude riešené umiestnením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej 

konštrukcie (miestna Komunikácia). Parcela KN-C 1604/1 - rez V4 

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou 111/1978 a s miestnymi 

komunikáciami. 

Ku križovaniu dôjde na: 

• cca 8,64 ckm tejto cesty. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 0,9 m 

pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu 

• cca 8,75 ckm tejto cesty. Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m 

pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu 

• cca 9,03 ckm tejto cesty. Križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m 

pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu 

Súbeh s cestou III/1978 bude v úsekoch: 

• Pravostranný od ckm 8,44 do 8,59. V tomto úseku začína cesta 111/1978 pri plotoch 

rodinných domov. Nie je tu žiadny zelený pás ani chodník. Trasovanie bude riešené vedením optickej 

trasy v cestnom telese výkopom širokým 0,3m. Spätná úprava bude riešená preplátovaním 

predmetného úseku 20cm na každú stranu výkopovej ryhy. 

• Pravostranný od ckm 8,81 do 9,10. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v 

chodníku bez zásahu do cestného telesa. 

• Ľavostranný od ckm 8,71 do 8,75. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v chodníku 

bez zásahu do cestného telesa. 

Ľavostranný od ckm 8,85 do 9,08. Trasovanie bude riešené vedením optickej trasy v chodníku bez 

zásahu do cestného telesa. 

 

II. Pre umiestnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Líniová stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území: Paprdno, tak ako je 

zakreslené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala spoločnosť TTL group 

s.r.o., Bánovce nad Bebravou, zodpovedný projektant Ing. Ján Hrončiak – autorizovaný stavebný 

inžinier, reg. č. 1064*A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby, dátum vypracovania: 

07/2020. 

2. Predmetná stavba podľa § 56 písm. b) stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani 

ohlásenie pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane 

oporných a vytyčovacích bodov. 

3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení v navrhovanej trase stavby a po celú dobu výstavby zabezpečiť 

ich ochranu. 

4. K vytýčeniu stavby v teréne treba prizvať starostu obce Papradno.  

5. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné  vedenie,  

ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác,  alebo ktoré 

môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. 

6. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky t. č. platné hygienické, požiarno-bezpečnostné predpisy a 

zásady ochrany a tvorby životného prostredia. 
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7. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí, 

zariadení a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii prác. 

8. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) je potrebné dodržať STN 

73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

9. Stavbou  nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.  

10. V prípade nevyhnutného  výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné 

požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny   o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona 

č.543/2002 Zúz. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.  

11. Pred zahájením prác je potrebné si vyžiadať povolenie o výnimke zo zákazu činností z ochranného 

pásma cesty, zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, povolenie – záväzné 

stanovisko k pripojeniu na cestu, uzávierku cesty. 

12. Po ukončení prác na stavbe  budú pozemky uvedené do pôvodného stavu. 

13. Po realizácii stavby predložiť porealizačné zameranie celej trasy stavby na obci Papradno. 

14. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, účastníkov konania a 

správcov rozvodných sietí: 

a) Dňa 10.05. 2021 bol na Obecný úrad v Papradne doručený list od pána Milana Marguša, v ktorom 

dal nasledovné pripomienky: 

1. Vo vetve na výkrese KÍ, vľavo dole prechádza vedenie na súkromné parcely KN-C 1673/3 a 

1673/5. Cesta vo vlastníctve obce je na parcele číslo KN-C 1673/1. Ako vlastník 1673/3 

nemám problém, keby vedenie prechádza aj touto parcelou, avšak po jeho južnej hranici 

susediacej s cestou, nie do „hĺbky" pozemku. 

2. Podľa mojich informácií sa pripravuje výstavba rodinného domu na parcele KN-C 4711/36, 

tak by stálo za úvahu predĺžiť trasu až k tejto parcele 

Spoločnosť TTL Group, s.r.o. dal nasledovné vyjadrenie: „Týmto ako projekčná kancelária 

deklarujeme, že všetky podmienky vyjadrení k stavbe optickej siete Slovak Telekom, a.s. 

s názvom INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred budú bez pripomienok splnené. Všetkým 

pripomienkam a podmienkam vyhovujeme v plnom rozsahu. Taktiež plne akceptujeme 

pripomienku p. Milana Marguša a trasa optickej siete nezasiahne do pozemku parcelné č.: KN-C 

1673/3 v k.ú. Papradno, ktorej je p. Marguš spoluvlastníkom. Splnenie tejto pripomienky je 

deklarované vo výkrese K1. 

b) Akceptovať vyjadrenie Obce Papradno zo dňa 15.04. 2020 pod č.: 55/2020 US7-5: 

- počas celej doby výstavby je stavebník povinný čistiť ním znečistené plochy, 

- výkopovú zeminu a stavebný materiál uskladniť tak, aby zostali miestne komunikácie 

prejazdné, 

- miesta, kde dôjde pri prácach k obmedzeniu premávky, označiť dopravným značením, záber 

verejného priestranstva z dôvodu umiestňovania materiálu a zariadení uskutočňovať len na 

základe osobitného povolenia obecného úradu Papradno, 

- po ukončení prác stavebník upraví rozkopané plochy do pôvodného stavu, 

- stavebník uloží v prospech obce Papradno do všetkých výkopov pre optickú sieť chráničku 

káblov, ktorú obec využije pre rozvod kamerového systému, miestneho rozhlasu a pod., 

- stavebník bude koordinovať realizáciu stavby s obcou Papradno, 

- upozorňujeme stavebníka na možný výskyt rozvodov vody tzv. samospádov v komunikáciách 

resp. zelených pásoch. Ich presnú polohu obec neeviduje. V prípade ich poškodenia je 

stavebník povinný okamžite uviesť poškodené potrubie vodovodu do pôvodného stavu, 

- ak sa porušia asfaltové povrchy komunikácií, ktorých šírka je do 2,5 m. v dĺžke viac ako l m 

- stavebník zaasfaltuje vozovku v celej šírke, 

- ak stavebník poruší asfaltové povrchy komunikácií, ktorých šírka je viac ako 2.5 m. 

zaasfaltuje stavebník po 50 cm na každú stranu od výkopu, 

- pri rozkopaní nájazdov k rodinným domov resp. k záhradám, budú nájazdy uvedené do 

pôvodného stavu,  

- jednorázový poplatok za rozkopanie obecných pozemkov v obci Papradno bude 5000,- eur. 

c) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej správy odpadové hospodárstvo zo dňa 15.11. 2019 pod č.: OU-PB-OSZP-

2019/014399-002: 
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1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona 

o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 

neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. Vzniknuté odpady je potrebné 

zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom. Odpady je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s 

odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

2. Vzniknuté odpady je potrebné zaradzovať podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 

Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 

3. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 

Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 

4. Pokiaľ množstvo vzniknutých odpadov pri realizácií stavby presiahne ročne viac ako jednu 

tonu kategórie ostatných odpadov, resp. viac ako 50 kg nebezpečných odpadov, je potrebné 

tieto odpady zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky 

MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 

neskorších predpisov. 

d) Akceptovať záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií zo dňa 02.12. 2019 pod č.: OU-PB-OCDPK-2019-002: 

- zámer žiadame prerokovať s majetkovým správcom cesty č. III/1978, t. j. Správy ciest TSK, 

Brnianska 3, 911 05 Trenčín, 

- návrh realizačnej dokumentácie v štádiu spracovania žiada prerokovať s tunajším odborom, 

všetky križovania cesty treba navrhnúť pretlakmi, súčasťou dokumentácie musí byť plán 

organizácie dopravy počas realizácie s návrhom dopravného značenia cesty počas prác. Práce 

nemôžu byť realizované počas zimného obdobia, 

- realizácia prác v cestnom telese cesty bude možná po vybavení príslušných povolení od 

cestného správneho orgánu, t. j.; povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1978, povolenie 

čiastočnej uzávierky cesty a určenie použitia prenosného dopravného značenia na tejto ceste. 

e) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 25.11. 2019 pod č.: OU-PB-OSZP-

2019/014506-002: 

 ak dôjde k výrubu drevín je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona NR SR č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, uvedené sa týka drevín rastúcich mimo lesa, 

 podľa zákona NR SR č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 3 ods. 4, podnikatelia a 

právnické osoby, ktoré svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, 

sú povinní na vlastné náklady, vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a 

obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. 

f) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 04.05. 2020 pod č.: OU-PB-OSZP-

2020/005955/ZA-20: 

1. Predmetná stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie 

„INSFTTHPBPOVBO1 _ Papradno_ stred“. 

2. Pri stavebných prácach dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok 

do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy. 

3. Počas stavebných prác koryto vodného toku udržiavať v čistom stave. Ukladať predmety do 

vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané. 

4. V prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do pôvodného stavu. 

5. Dodržať podmienky určené správcom vodných tokov - Slovenským vodohospodárskym 

podnikom, š.p., OZ Piešťany, ktoré sú uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 9555/2019/02 CZ 

43457/210/2019 zo dňa 16. 12. 2019, okrem iného: 

- Pri umiestnení kábla rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Papradňanka, t. j. min. 6 m 

od brehovej čiary toku a pri drobných vodných tokoch min. 4 m od brehových čiar. 

- Pri križovaní toku nadzemné umiestniť oceľovú chráničku nad spodnú hranu mostovky tak, 

aby nezasahovala do prietočného profilu toku. S umiestnením kábla na mostnú konštrukciu 

musí súhlasiť jej vlastník. 

- Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť. 

- Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Púchov projekt 
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skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. 

- Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu našej organizácie. 

6. Udržiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby umožňovala 

plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku 

g) Akceptovať vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 28.11. 2019 pod č.: 4600055501: 

1. V predmetnej lokalite katastra Papradno podľa predloženej situácie stavby 

INS_FTTH_PB_POVB_01_Papradno_stred sa energetické zariadenia v majetku SSD, a. s. 

nachádzajú - skrine, trafostanice, podzemné vedenia VN, NN, nadzemné vedenia VN, NN, 

podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom 

výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (bledomodrou - WN vedenia, červenou - VN vedenia, 

zelenou - NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia, bledo modrá - rekonštrukcia, alebo 

výstavba novej siete). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 

110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného 

vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať 

manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu). Pri realizácii výkopových prác, 

žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie 

presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach 

v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne 

opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, 

ochrany energetických zariadení a technického-zhotovenia súbehov a križovaní. 

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca 

povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať 

zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v" 

Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 .meter na 

každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 

nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 

osôb. 

10. Predloženú projektovú dokumentáciu Vám zasielame naspäť poštou spolu s týmto vyjadrením. 

11. Toto vyjadrenie slúži pre vydanie územného rozhodnutia. 

h) Akceptovať vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu-distribúcia a.s. zo dňa 02.12. 2019 

pod č.: TD/NS/0841/2019/Ki: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, tel.č. +421 41 242 4107) najneskôr 7 

dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vvtyc.wv_vyt%c3%bd%c4%8di_ur%c4%8den%c3%bd_pracovn%c3%adk_SSD
http://www.spp-distribucia.sk/
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prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú 

strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- 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 

prevádzkovateľa, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

- 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 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je 

možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: Pri použití pretlaku vykonať sondu v mieste križovania s plynovým 

potrubím tak, aby bolo možné kontrolovať či pri pretláčaní nedošlo k poškodeniu plynovodu. 

i) Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného dopravného inšpektorátu v Považskej Bystrici zo 

dňa 21.11. 2019 pod č.: ORPZ-PB-ODI-166/2019: 

- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby, 

- dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, 

ako aj príslušným cestným správnym orgánom, 

- ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) 

požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných 

komunikácií (samotných telies ciest a ich ochranných pásiem), 

- v rámci celej stavby a prioritne pri križovaní pozemných komunikácií požadujeme v 

čo najväčšej miere využiť technológiu riadeného pretláčania, príp. mikrotunelovania, 
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- pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky (zabezpečiť 

neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií), taktiež 

nesmie byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, 

- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú 

viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby, stavebník 

zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť OD1 o začiatku realizácie 

prác (podľa reálneho stavu prác, najneskôr však 3 dni vopred), 

- povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných 

komunikácií a priľahlé ochranné pásma do pôvodného stavu, 

- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného 

dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác. 
j) Akceptovať vyjadrenie Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. zo dňa 06.12. 2019 pod č.: 

9452/23/2019-CA: 

1. Upozorňujeme, že v trase zemou vedeného optického kábla sa nachádzajú rozvodné potrubia 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie — viď priložené situácie GIS, vodovody sú 

kreslené zelenou farbou, žltou prerušovanou čiarou, kanalizácie červenou a modrou farbou. 

2. Zakreslenie považujte za orientačné H! 
3. Pred začiatkom stavebných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 

vodovodných a kanalizačných potrubí v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na 

základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 

Považská Bystrica, tel. 0905/850 734. 

4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať pri realizácii STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní 

IS a ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia v súlade so z.č. 442/2002 Z.z. v 

platnom znení, § 19 ods. 2. a 5. pri iných stavbách pevne spojených so zemou. 

5. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol o vytýčení IS, 

Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a v prípade potreby aj vlastný Protokol o dodržaní 

ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrom 

prevádzky vodovodov PVS, a. s. a majstrom prevádzky kanalizácií PVS, a. s. v Považskej 

Bystrici, tel. 0907/817 536, 0905/939 668. 

6. Začiatok výkopových prác a ich ukončenie žiadame ohlásiť na jednotlivých prevádzkach PVS, 

a. s., k miestam križovania a súbehu žiadame zabezpečiť kontrolu dodržania STN 73 60 05 so 

zápisom do stavebného denníka. 

k) Akceptovať vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany zo dňa 16.12. 

2019 pod č.: CS SVP OZ PN 9555/2019/02, CZ 43457/210/2019: 

 Pri umiestnení kábla rešpektovať ochranné pásmo vodného toku Papradňanka, t.j. min. 6m od 

brehovej čiary toku a pri drobných vodných tokoch min. 4m od brehových čiar. 

 Pri križovaní toku nadzemné umiestniť oceľovú chráničku nad spodnú hranu mostovky tak, 

aby nezasahovala do prietočného profilu toku. S umiestnením kábla na mostnú konštrukciu 

musí súhlasiť jej vlastník. 

 Narušený terén na pobrežných pozemkoch zarovnať a zhutniť. 

 Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Puchov projekt skutočného 

vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme. 

 Ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie. 

l) Akceptovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, zo dňa 04.12. 2019 pod 

č.: KPUTN-2019/26054-2/100101: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 
(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že 

nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti 

pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Termín 

kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 



 8 

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 KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky 

KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický 

nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 

oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak 

archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ 

Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom 

archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o 

lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

m) Akceptovať vyjadrenie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 05.12. 2019 pod č.: 

TSK/2019/09320-2: 

 križovanie s cestnou komunikáciou č. III/1978 bude realizované mikrotunelovaním, v hĺbke 

min. 0,9m pod niveletou cesty, optická sieť bude uložená v chráničke, štartovacie a cieľové 

jamy budú realizované mimo cestného telesa cesty III. triedy; 

 ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému rozkopaniu 

dotknutého úseku cesty č. III/1978 žiadame opravu (rekonštrukciu) celého profilu vozovky - 

návrh opravy bude písomne odsúhlasený so zástupcom SC TSK - Ing. Jozefom Kukučkom tel. 

0903/ 266 754; 

 do 30 dní od ukončenia stavby a protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby, respektíve 

užívania dotknutej stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadenie pozemkov CKN č. 

1126/7, 1126/6 zapísaných na LV č. 11971, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny 

kraj. Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba Mgr. Stanislav Svatík, email: 

stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758; 

 počas stavebných prác musí zostať aspoň j eden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný; 

 počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť 

obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/1978; 

 počas stavebnej úpravy žiadame, zamedziť k znečisťovaniu povrchu dotknutého úseku cesty č. 

III/1978. V prípade znečistenia odstrániť okamžite na vlastné náklady; 

 pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky 

dotknutého úseku cesty č. III/l 978 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu 

cestnej komunikácie; 

 vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cesty vozidlami a 

mechanizmami SC TSK; 

 vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov dotknutého úseku 

cesty č. III/1978; 

 dodržať podmienky správcu komunikácie - Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; 

 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov je potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií v Pov. Bystrici o zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia 

dopravného značenia, https://wwAv.minv.sk/7ziadosti-l 8 

 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu - kontaktné údaje na 

zodpovednú osobu za stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Pov. Bystrici, kontaktná 

osoba: Ing. Jozef Kukučka, tel. kontakt:, e-mail: jozef.kukucka@sctsk.sk 

 po ukončení stavebných prác očistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a upraviť 

okolitý terén cesty; 

 po ukončení stavebných prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na 

porealizačnú obhliadku; 

 stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na 

nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu III. 

mailto:stanislav.svatik@tsk.sk
https://wwav.minv.sk/7ziadosti-l_8
mailto:jozef.kukucka@sctsk.sk
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triedy. 

 ak sa po realizácií preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie 

pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa 

jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku 

na vlastné náklady; 

 TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli 

súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už 

vzniknutých nákladov. 

n) Akceptovať vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, majetkoprávny odbor zo dňa 25.11. 2019 pod 

č.: OU-TN-MPO-2019/036494-006: 

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín ako dočasný správca majetku štátu podľa zákona č. 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov s ú h 1 a s í s umiestnením 

predmetnej stavby, a to pri dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

Súčasne žiadame, aby po vykonaní potrebných prác boli pozemky bez zbytočného odkladu 

uvedené do pôvodného stavu. 

o) Akceptovať vyjadrenie Správy ciest Trenčín zo dňa 25.11. 2019 pod č.: SC/2019/2516-2: V 

ďalšej fáze PD žiadame, aby boli optické siete umiestnené mimo mostné objekty. 

 

15. Pri realizácii líniovej stavby treba postupovať tak,  aby nedošlo k poškodeniu,  ani  ohrozeniu 

susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak,  aby boli 

rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia , ako aj podmienky a 

požiadavky štátnych orgánov,  ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov. 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa nevydáva, v územnom konaní neboli 

uplatnené námietky  účastníkov konania. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40  stavebného zákona do troch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť. 

 

Odôvodnenie: 
Navrhovateľ:  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej 

len „navrhovateľ“) v zastúpení TTL Group s.r.o. Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, 

IČO: 50458043 podali dňa 17.08. 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  líniovej 

stavby: „INS FTTH PB POVB 01 Papradno stred, na pozemkoch v katastrálnom území obce 

Papradno. 

K návrhu bola priložená dokumentácia pre územné rozhodnutie s vyjadreniami 

zainteresovaných orgánov štátnej správy a účastníkov konania.   

Obec Papradno oznámila  verejnou vyhláškou dňa  06.04. 2021 pod číslom 4427/2020-002 

TS1-20 podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona začatie územného konania  verejnou vyhláškou všetkým 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom  štátnej správy a dňa  13. mája 2021 vykonala 

ústne pojednávanie. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na obci Papradno. 

Dotknutým orgánom bolo oznámenie začatia územného konania oznámené samostatne. V oznámení 

boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení v súlade s ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona: 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom 

pojednávaní,  inak sa  na ne neprihliadne.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v zmysle § 37 stavebného zákona a zistil, 

že jej umiestnenie nie je v rozpore s rozvojom dotknutých obcí, zodpovedá hľadiskám starostlivosti 

o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 

Navrhovateľ má k pozemkom na ktorých bude líniová stavba umiestnená iné právo podľa § 

139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. V tomto 

prípade sa jedná o právo vyplývajúce podľa § 66 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách, cit. „Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom 

záujme a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, b) 

vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu 
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nehnuteľnosť, c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať 

stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve 

neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. 

Budovanie verejných elektrických komunikačných sietí v oblastiach, kde nie sú žiadne alebo 

hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme. Tento fakt 

podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách.  

Stavebné povolenie a ani ohlásenie sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje pri 

nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných 

a vytyčovacích bodov. 

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných 

organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Neuvedené stanoviská, 

ktoré boli bez pripomienok sú súčasťou spisového materiálu. Umiestnenie líniovej stavby vyhovuje aj 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,  určenými v stavebnom zákone.  

K návrhu sa vyjadrili: Obec Papradno, Okresný úrad Trenčín, majetkoprávny odbor, Okresný 

úrad Považská Bystrica: odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, odbor krízového riadenia, Stredoslovenská distribučná a.s., Slovenský plynárenský 

priemysel- distribúcia a.s., Okresný dopravný inšpektorát v Považskej Bystrici, Považská vodárenská 

spoločnosť a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Krajský pamiatkový úrad 

Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Správa ciest TSK, Slovak Telekom a.s., Ministerstvo obrany 

SR, Michlovský spol. s r.o., UC1 – údržbové centrum Piešťany, O2 Slovakia s.r.o., Ministerstvo 

vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikačných služieb, Energotel, Slovanet, 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v PB, Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

útvar vedúceho hygienika rezortu. 

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

v sume   100  €  v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Papradne.  

 

Poučenie: 
 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 Papradno č. 315. 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. 

 

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa v zmysle § 42  odst. 2 stavebného zákona  

doručuje účastníkom územného  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 

 

 
 

Územné rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webstránke obce Papradno.  
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Vyvesené dňa: .........................................  Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

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

 
 

Na vedomie: 

1) Navrhovateľ : Slovak Telekom a.s.Bajkalská28, 817 62 Bratislava,  v zastúpení: TTL Group 

s.r.o. Sládkovičova 183/47,  957 01 Bánovce nad Bebravou  

2) Obec Papradno, zast. starostom 

3) Slovenský pozemkový fond Bratislava,  Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava 

4) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

(správca toku) 

5) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany,  Nábrežie Ivana  Krasku  834/3,     92180 

Piešťany (správca toku) 

6) Slovenský vodohospodársky podnik š.p.Povodie stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica  

(správca toku) 

7) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

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

31 Banská Bystrica 

9) Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti  MV SR, Pribinova 

2, 812 72 Bratislava 

10) Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb centra podpory Jilemnického 1, 

911 42 Trenčín 

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

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

12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 

1130/50 

13) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská  Bystrica 

14) 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  

15) Okresný úrad  Považská  Bystrica, odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 

1/1, 017 01 Považská Bystrica   

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

Bystrica 

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

Bystrica   

18) Správa ciest Trenčianskeho samospráv neho  kraja,  Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

20) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný  inšpektorát, Kukučínova 186, 017 

01 Považská Bystrica 

21) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín 

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

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

24) Michlovský,   spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany  

25) Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

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

27) UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

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

 


