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Obecný úrad Vaďovce č. 1, 916 13 Vaďovce 

 

 

Zn: OcÚVď 27/2022-02                                                                      Vaďovce, dňa 26.05.2022 

 

 

 

 

 

 

R o z h o d n u t i e 
 

 

            Obec Vaďovce, ako určený 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“) a čl. I § 5 písm. a) bod 1 zák. 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 

v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,    posúdila    návrh podaný dňa 01.04.2022 Obcou Podolie IČO: 00311928, so 

sídlom na Obecnom úrade v Podolí č. 566, podľa  § 37 stavebného zákona a na základe tohto 

posúdenia   v y d á v a   podľa § 39a stavebného zákona 

 

                              rozhodnutie  o  umiestnení   líniovej  stavby   

 „Podolie – rozšírenie distribučného rozvodu NNK Podolie“  
 

Stavba pozostáva z: 

SO 101 Distribučný rozvod NNK - rieši rozšírenie existujúceho distribučného káblového 

rozvodu NNK a úpravu vzdušného rozvodu NNV v obci Podolie, vyvolané požiadavkou na 

pripojenie nových odberateľov na elektrickú energiu. Navrhované rozšírenie rozvodov NN 

naväzuje na existujúci káblový a vzdušný sekundárny rozvod v obci Podolie, vrátane zmeny 

základného zapojenia distribučného rozvodu. 

- Nový káblový rozvod NN začína od podp. bodu č. 131. kde sa pre pripojenie 

navrhovaného rozvodu v zemi využije existujúci káblový vývod z TS0051-101/5, 

v súčasnosti zásobujúci vzdušné vedenie – smer podp. bod č. 175. Navrhovaný kábel 

NAYY-J 4x240 mm2 sa s uvoľnením vývodom prepojí zmršťovacou spojkou 

SVCZ240 v zemi a pokračuje smerom do navrhovanej skrine č. 51-0110/1SR5/, 

osadenej na hranici parciel č. 1897/2 a č. 1899/1 pri podpernom bode č. 177. Dĺžka 

trasy v zemi je cca 92 m z toho 12 m pod komunikáciou a 80 m v chodníku, dĺ. 

navrhovaného kábla s rezervou pre ukončenie a zapojenie je cca 102 m. 

- Zo skrine č. 51-0110 pokračuje rozvod káblom NAYY-J 4x240 mm2 vo dvoch 

vetvách: 

Vetva A – vedená smerom do novej skrine č. 51-0111 /2SR7/, osadenej pri podp. bode č. 

181. Na pod.bode č. 181 sa aktuálny vzdušný rozvod prerozdelí na smer p.b. č. 182 a na  
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smer p.b. č. 205, odchádzajúce vzdušné vedenia sa pripoja samostatnými prívodmi  

káblom NAYY-J 4x150 mm2 z navrhovanej rozvodnej skrine č. 51-0111. Dĺžka trasy 

v zemi bude 148 m, z toho 7 m pod komunikáciou a 141 m v chodníku, dĺžka 

navrhovaného kábla s rezervou pre ukončenie a zapojenie bude cca 160 m. 

Vetva B – slučkovaná cez navrhované skrine č. 51-0042 – 51-0112 – 51-0113 – 51-0114 – 

51-0115 a ukončená v skrini VRIS1/č. 51-0116 na podp.bode č. 276. Skriňa č. 51-0042 sa 

nahradí novou skriňou  s označením na výkrese 3SR11, do nej sa presmerujú existujúce 

vývody z pôvodnej skrine č. 51-0042. 

Dĺžka trasy v zemi je cca 302 m, prevažne v chodníku, dĺ. kábla s rezervou pre ukončenie 

a zapojenie bude cca 352 m.  

Výmena skrine PRIS3 č. 51-0007 vo fasáde zdravotného strediska za skriňu č.SR5-DIN0-

VV-4x400A/2x160A. 

Úprava existujúcich podperných bodov: p.b. č. 175 a č. 181 budú po demontáži časti 

vzdušného vedenia NNV ako koncové, p.b. č. 175 bude nahradený novým stĺpom IB9/6 

kN s výzbrojou.  

SO 102 Chránička HDPE – rieši uloženie chráničky HDPE DN40 do spoločného výkopu 

s NN káblovým vedením v troch vetvách: 

- vetva 1 – od existujúceho p.b. č. 131 začínajúcou káblovou T-šachtou MŠ1 ukonče-

nou na p.b. č. 181, v dĺžke 242 m, dĺžka chráničky 258 m. 

- vetva 2 – od káblovej T-šachty MŠ2 vedená v dĺžke 212 m, ukončená na p.b. č. 276, 

dĺžka chráničky 224 m, 

- vetva 3 – od T-šachty MŠ3 v dĺžke 30 m, ukončenou v rozvodnej skrini 5SR5, dĺžka 

chráničky 36 m.         

SO 103 Demontáž NNV – po uvedení nového káblového rozvodu v zemi do prevádzky, 

demontuje sa nahradené vzdušné vedenie, vrátane p.b.  a ich výzbroje, likvidácie odpadu 

a úpravy terénu do pôvodného stavu. 

 

  Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
1.Líniová stavba bude umiestnená v zmysle   projektovej  dokumentácie pre územné  rozhod- 

   nutie,    ktorú   vypracovala    Ing. Dominik Slušný, autorizovaný  stavebný  inžinier   reg.  

   č. 0860*A*2-3, ktorá je neoddeliteľnou  súčasťou   tohto  rozhodnutia.  

   Trasa líniovej stavby sa nachádza za kultúrnym domom, v lokalite pred zdravotným stredis- 

   kom v plánovanej MK a existujúcej MK napojenej na štátnu cestu  II.tr.,v betónovom chod- 

   níku. 

2. Stavba bude  umiestnená v súlade so stavebným zákonom. 

3. Dotknuté orgány štátnej správy a organizácie súhlasia s umiestnením navrhovanej stavby  

    podľa predloženej projektovej dokumentácie, podmienky pre realizáciu stavby z ich vyja- 

    drení a stanovísk budú zahrnuté v stavebnom  povolení. Vyjadrili sa: 

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne (č. RUVZ/2022/00111-004 zo dňa    

    13.01.2022). 

    Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v novom Meste nad Váhom (č.    

    ORHZ-NMI-590-001/2021 zo dňa 20.12.2021).  

    Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia (č. OU-NM-OKR- 

    2021/001303 zo dňa 10.12.2021).    

    Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor dopravy a pozemných komunikácii (zn. OU-  
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    NM-OCDPK-2022/004682-002 zo dňa 28.03.2022).  

    Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor (zn. OU-NM-PLO- 

    2022/004829-002 zo dňa 18.3.2022).  

    Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ref. ŠSOH (vyjadrenie č. OU-NM- 

    OSZP-2021/014134-002 zo dňa 16.12.2021). 

    Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠSOPaK (zn. OU- 

    NM-OSZP-2021/014130-002). 

    Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS (zn. OU- 

    NM-OSZP-2021/014112-002). 

    SPP – distribúcia a.s. Bratislava (č. TD/NS/0067/2022/Ga zo dňa 7.2.2022). 

    Krajský pamiatkový úrad Trenčín (č. KPUTN-2022/7223-2/24356/NIP zo dňa 23.03.2022). 

    Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín (č. TSK/2022/04876-2 zo dňa 11.03.2022). 

    Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín (zn. VTIR-2022/718-2 zo dňa 8.4.2022). 

    Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava (CD 2218/2022 zo dňa 03.02.2022). 

    Slovak Telekom a.s. Bratislava (č. 6612212016 zo dňa 12.04.2022). 

    Správa ciest TSK Trenčín (č. SC/2022/15-2 zo dňa 4.1.2022). 

    OR PZ – ODI Nové Mesto nad Váhom (č. ORPZ-NM-ODII-45-001/2022-ING zo dňa  

    18.02.2022). 

4. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných  

    účastníkov konania. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov: 

V územnom konaní si nikto z účastníkov konania neuplatnil svoje námietky.  

 

 

                                                        O d ô v o d n e n i e: 

      

            Obec Podolie, IČO: 00311928, so sídlom Podolie č. 566, podala dňa 01.04.2022 na 

Obec Vaďovce, návrh na rozhodnutie o umiestnenie líniovej stavby: „Rozšírenie distribučného 

rozvodu NNK Podolie“ na pozemkoch v Obci Podolie,  v kat.území Podolie, ku ktorým má Obec 

vlastnícke ako aj iné práva podľa § 139 ods. 2 stavebného zákona. 

Projektová dokumentácia pozostáva z objektov: 

SO 101 Distribučný rozvod NNK 

SO 102 Chránička HDPE 

SO 103 Demontáž NNV 

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie predmetnej stavby. 

Stavebný úrad oznámil dňa 08.04.2022 začatie územného konania všetkým účastníkom 

a dotknutým orgánom a pretože je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, 

upustil v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania.  

Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Stavebný 

úrad ich upozornil, že ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, má sa za to, že so 

stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

Účastníkom konania bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou. Deň zvesenia bol 

dňom doručenia (vyvesené na úradnej tabuli obce Vaďovce dňa: 14.04.2022, zvesené dňa:  
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28.04.2022, na úradnej tabuli obce Podolie dňa: 19.04.2022, zvesené dňa: 03.05.2022).       

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť a prípadné námietky  na Obecnom 

úrade v Podolí. Z účastníkov konania si nikto neuplatnil svoje námietky.  

            Návrh bol doložený projektom k územnému rozhodnutiu so stanoviskami a 

vyjadreniami od: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Okresné riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru v novom Meste nad Váhom, Okresný úrad Nové Mesto nad 

Váhom, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor dopravy 

a pozemných komunikácii, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor,  

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ref. ŠSOH, ref. ŠSOPaK, ref. ŠVS, 

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Trenčiansky samosprávny 

kraj Trenčín, Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín, Západoslovenská distribučná, 

a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Správa ciest TSK Trenčín, OR PZ – ODI 

Nové Mesto nad Váhom.  

Vo svojich stanoviskách a vyjadreniach k projektu pre územné rozhodnutie súhlasia 

s umiestnením stavby, podmienky pre realizáciu stavby budú zahrnuté v stavebnom povolení. 

 

Správny poplatok sa v zmysle § 4  zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení 

neskorších noviel, nevyrubuje.  

                                       

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. 

 

Poučenie: 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom  konaní,  proti  tomuto  rozhodnutiu  sa možno  

odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, podaním odvolania na Obec Vaďovce, na adrese: 

Obecný úrad č. 1, 916 13 Vaďovce. 

Proti rozhodnutiu doručovaného verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od 

posledného dňa zverejnenia. Posledný deň zverejnenia je dňom doručenia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                                        Alžbeta  T u k o v á 

                                                                                                            starostka obce 

                                                                          

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 
Účastníci:  

1./  Obec Podolie 

2./  TSK Trenčín 

3./  Jana Ščepková, Mojmírová 6457/45,   921 01 Piešťany 

Dotknuté orgány: 

4./ RÚVZ v Trenčíne 

5./ ORHaZZ v Novom Meste n/V. 
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6./ OÚ v Novom Meste n/V. odbor starostlivosti o ŽP  

7./ OÚ v Novom Meste n/V. pozemkový a lesný odbor 

8./ OÚ v Novom Meste n/V. odbor CD a PK 

9./ OÚ v Novom Meste n/V. odbor krízového riadenia 

10./ SC TSK Trenčín 

11./ ZSD a.s. Bratislava 

12./ SPP-distribucia a.s. Bratislava 

13./ TVK a.s. Trenčín 

14./ Slovak telekom a.s. Bratislava 

15./ Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

 

16./ a/a – do spisu 

 

 

 

 

    

     

 

Vyvesené dňa:                                                                    Zvesené dňa: 

               

 

 

 

 

Potvrdenie obce: 

 

 

 

 

    

     

 


