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MESTO    HA N D L O V Á 
_______________________________________________________________________________________ 

Číslo: SÚ 2020/ 20672/2357-2                                                                                        Handlová,  18.09.2020 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

 

 
Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

______________________________ 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby 
 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 

8, v zastúpení: Valbek&PRODEX,  spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16, podal  

dňa: 02.07.2020,  návrh na vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "ŽSR, výstavba novej 

železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry",  na pozemkoch  parcelné číslo  reg. 

C KN 4661/8, 4669/2, 4670/1, 4670/2, 4671, 4679/1, 4679/3, 4680/2, 104/1, 107/1, 107/5 E KN: 2436/1, 

2615/1, vo vlastníctve SR v správe ŽSR, parcelné číslo reg. C KN 1436/136, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 

1495/50, 1495/51, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2 vo vlastníctve mesta Handlová, v  

katastrálnom území Handlová, v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona.   

        Predmetom  nového územného rozhodnutia o  umiestnení stavby  je  vybudovanie novej železničnej 

zástavky, zlepšenie technického stavu železničného zvršku, vybudovanie vyššieho stupňa zabezpečenia 

jestvujúceho železničného priecestia pre peších, zabezpečenie potrebnej dodávky elektrickej energie, v časti 

Morovnianskeho sídliska v Handlovej. Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby, ktoré bolo 

vydané dňa 12.05.2016 pod číslom SÚ 2016/2527/605-2  právoplatné dňa  07.06.2016, stratilo platnosť, 

nakoľko nebolo požiadané v zákonom stanovenej lehote o vydanie stavebného povolenia. 

 

            Mesto Handlová, 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“) 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 v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa §§ 35, 36 a nasl. 

zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov a na základe tohto posúdenia a ústneho pojednávania  dňa 

17.09.2020  vydáva podľa § 39a stavebného zákona  

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ   LÍNIOVEJ STAVBY 

 

ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry 

 

 
( ďalej „stavba“ ) 

navrhovateľ:     Železnice Slovenskej republiky   Bratislava  

                            Klemensova 8, 831 61 Bratislava 

IČO:                   31 364 501 

v zastúpení:       Valbek&Prodex   spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16 

( ďalej „stavebník“) 

 na pozemkoch parcelné číslo  reg. C KN 4669/2, 4670/1, 4670/2, 4671, 4679/1, 4679/3, E KN: 

18022/2, vo vlastníctve SR v správe ŽSR, parcelné číslo reg. C KN 1436/136, 1495/1, 1495/38, 

1495/48, 1495/49, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2 vo vlastníctve mesta Handlová, v  

katastrálnom území Handlová;  
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 Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie  rieši umiestnenie  stavby -  vybudovanie novej 

železničnej zástavky, nástupište dĺžky 100 m x 3,00 m,  s prístreškom 6,0 x 2,3 m pre cestujúcich 

v časti Morovnianskeho sídliska v Handlovej, zlepšenie technického stavu železničného zvršku, 

vybudovanie vyššieho stupňa zabezpečenia jestvujúceho železničného priecestia pre peších v žkm 

18,356, úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v žkm 18,707, zabezpečenie potrebnej 

dodávky elektrickej energie, zaistenie svahu v mieste novovybudovanej zastávky zárubným múrom  

v dĺžke 66,3 m, prístupovú komunikáciu k nástupišťu s dĺžkou 108 m a s rampou so sklonom 5,55%, 

prípojku NN pre napájanie nových odberov na novom nástupišti na pozemkoch mesta Handlová.  

Preprava a príjazd stavebných mechanizmov ako aj  doprava potrebného materiálu počas výstavby 

bude zabezpečená  železničnou traťou.  

 

 Objektová skladba: 

PS  01-21-01  Prievidza –Horná Štubňa, zabezpečenie železničného priechodu v žkm 18,356 

PS  01-21-02  Prievidza –Horná Štubňa, úprava PZZ v žkm 18,701 

PS  01-22-01  Káblová  trasa OZT 

PS  01-22-02  Informačný systém 

PS  01-22-03  Prenosový systém 

SO 01-31-01  Výrub stromov a krov 

SO 01-32-01  Železničný spodok 

SO 01-32-02  Železničný zvršok 

SO 01-32-03  Nástupište 

SO 01-32-04  Mobiliár, informačný a orientačný systém 

SO 01-32-05  Železničné priecestia 

SO 01-33-01  Nástupište, sanácia svahu 

SO 01-34-01  Prístrešok pre cestujúcich 

      SO 01 34-01.1  Stavebná časť 

      SO 01-34-01.2  Elektroinštalácia a osvetlenie 

      SO 01-34-01.3  Vzduchotechnika a vykurovanie 

SO 01-35-01  Prípojka nn pre zástavku, časť ŽSR 

SO 01-35-02  Rozvody a osvetlenie zastávky 

SO 01-35-03  Prípojka nn pre PZZ v žkm 18,701 

SO 01-36-01  Demontáž NTV 

SO 01-38-01  ŽSR, prístupová komunikácia k nástupišťu 

SO 01-38-02  Dočasná prístupová komunikácia 

SO 02-35-01  Mesto Handlová, osvetlenie prístupovej komunikácie k nástupišťu 

SO 02-35-02  Prípojka nn pre zástavku, časť SSE-D, a.s 

SO 02-35-03  Úprava  vn vedenia   SSE-D, a.s. I.č.295 

SO 02-38-01  Mesto Handlová, prístupová komunikácia k nástupišťu 

 

 

 Projektové podklady pre územné konanie stavby  vypracoval  oprávnený projektant: PRODEX spol. 

s r.o., 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16, overil  Ing. Pavol Beňo, číslo osv. 4972*Z*A; 

 

 Účastníci konania: 

1/    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 813 61 Bratislava, Klemensova 8 

2/    PRODEX spol. s r.o., 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta 

              4/    IMMOBILIEN MANAGEMENT s.r.o., 010 01 Žilina, Veľká Okružná 39 

  

                

Pre umiestnenie navrhovanej líniovej stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Handlová, reg. C KN 4669/2, 4670/1, 

4670/2, 4671, 4679/1, 4679/3, E KN: 18022/2, vo vlastníctve SR v správe ŽSR, parcelné číslo reg. C KN 

1436/136, 1495/1, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 1495/49, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2, k.ú. 

Handlová,  vo vlastníctve mesta Handlová. 
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2.  Rešpektovať súhlasné stanovisko Mesta Handlová ako vlastníka pozemkov, parcelné číslo reg. C KN 

1436/136, 1495/1, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 1495/49, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2 k.ú. 

Handlová, ktoré vyjadrilo súhlasné stanovisko so zabratím pozemkov výmery cca 800m2 za účelom 

vybudovania prístupovej komunikácie k nástupišťu novej železničnej zastávky Handlová a osvetleniu 

prístupovej komunikácie k nástupišťu listom č. A5/MA/2018-č.353/18, dňa 29.01.2018: 

      1.   žiadateľ je povinný dodržať všetky súvisiace zákona, vyhlášky, príslušné slovenské technické normy,  

      predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia, 

      2.   žiadateľ bude realizovať stavebné úpravy na vlastné náklady, 

      3.   materiál, ktorým bude riešená úprava prístupovej komunikácie, nesmie vyvolávať negatívne účinky                  

            na  životné prostredie. 

      4.   žiadateľ zabezpečí porealizačné zameranie prístupovej komunikácie, na základe ktorého sa zapíše do  

            katastra nehnuteľností. 

3. Mesto Handlová ako vlastník pozemkov parcelné číslo C KN 1495/1, 1495/48, 1495/136, 1495/233 

vyjadrilo súhlasné stanovisko - so zabratím  častí pozemkov  za účelom  vybudovania  NN prípojky pre 

napojenie novej železničnej zástavky  č. A5/MA/2016-1418/16, dňa 09.03.2016, s podmienkami: 

1. žiadateľ je povinný dodržať všetky súvisiace zákona, vyhlášky, príslušné slovenské technické 

normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu 

zdravia, 

2. žiadateľ bude realizovať prípojku NN na vlastné náklady, 

3. žiadateľ zabezpečí porealizačné zameranie NN prípojky, prístupovej komunikácie, na základe 

ktorého sa zapíše do katastra nehnuteľností vecné bremeno na pozemky cez ktoré bude cesta 

prechádzať a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. 

4. Mesto Handlová, vyjadrilo súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie ŽSR, 

výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry dňa 11.10.2019 pod 

číslom A4-2019/30806/6. 

5. Mesto Handlová, vyjadrilo stanovisko k inžinierskym sieťam vo vymedzenom území k projektovej 

dokumentácii pre územné konanie ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej 

infraštruktúry dňa 16.08.2019, pod číslom A4-2019/28818/6. 

6.  Mesto Handlová ako príslušný orgán štátnej správy vo veci ochrany prírody a krajiny vydalo Rozhodnutie   

Číslo A4/19/1909/32284 dňa 28.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2020, ktorým boli 

zmenené podmienky v časti II. pôvodného rozhodnutia A4/17/319/2577 zo dňa 10.04.2017 vo veci vydania 

súhlasu na výrub drevín: 

1. Výrub sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti  stavebného povolenia na stavbu „ŽSR, výstavba 

novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry“ v čase vegetačného pokoja 

v termíne od 1.10. do 31.03. najneskôr do 31.12.2022. Výrub bude realizovaný v zmysle 

predloženého Dendrologického prieskumu. Z dôvodov uvedených v § 89 ods.2 zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny je možné platnosť tohto rozhodnutia predĺžiť, ako o to účastník 

konania požiada najmenej 30 dní vopred. 

7.  Rešpektovať podmienky vyjadrenia Mesta Handlová číslo A5/Fa/2019/30832 zo dňa 29.10.2019: 

     Mesto Handlová, vlastník dotknutých pozemkov obsiahnutých v dokumentácií pripravovanej stavby „ŽSR, 

výstavba novej železničnej zastávky Handlová zastávka a súvisiacej infraštruktúry“ vydáva stanovisko k 

vydaniu nového územného rozhodnutia v nasledovnom rozsahu: vydáva súhlas k umiestneniu a dočasnému 

zabratiu pozemkov menej ako 1 rok pre stavebné objekty: SO 01-38-02 Dočasná prístupová komunikácia na 

pozemkoch 

- parcela C KN č. 1495/1 -  zastavaná plocha o výmere 34306 m2 

- parcela C KN č. 1497 -     zastavaná plocha o výmere 244 m2 

celková plocha dočasne zaberaných pozemkov je v rozsahu cca 881 m2 

SO 01-32-05 Železničné priecestia 

- parcela E KN č. 18036/2 - ostatné plochy o výmere 524 m2 

- parcela E KN č. 18035 -    ostatné plochy o výmere 407 m2 

celková plocha dočasne zaberaných pozemkov je v rozsahu cca 44 m2 

vydáva súhlas k umiestneniu a trvalo zaberaným pozemkom pre stavebné objekty: SO 02-38-01 Mesto 

Handlová, prístupová komunikácia k nástupišťu 

- parcela C KN č. 1495/38 - zastavaná plocha o výmere 242 m2 

- parcela C KN č. 1495/1 -   zastavaná plocha o výmere 34306 m2 

celková plocha trvalo zaberaných pozemkov je v rozsahu cca 760 m2 

SO 02-35-01 Mesto Handlová, osvetlenie prístupovej komunikácie k nástupišťu 
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- parcela C KN č. 1495/1 -   zastavaná plocha o výmere 34306 m2 

- parcela C KN č. 1495/50 - ostatné plochy o výmere 443 m2 

- parcela C KN č. 1495/51 - zastavaná plocha o výmere 493 m2 

- parcela C KN č. 1495/38 - zastavaná plocha o výmere 242 m2 

SO 01-38-01 ŽSR, prístupová komunikácia k nástupišťu 

- parcela C KN č. 1495/1 - zastavaná plocha o výmere 34306 m2 

celková plocha trvalo zaberaných pozemkov je v rozsahu cca 70 m2 

vydáva súhlas pre zriadenie vecného bremena pre stavebné objekty: SO 1-35-01 Prípojka nn pre zastávku, časť 

ŽSR 

- parcela C KN č. 1495/48 -   ostatná plocha o výmere 953 m2 

- parcela C KN č. 1495/136 - zastavaná plocha o výmere 11222 m2 

- parcela C KN č. 1495/1 -     zastavaná plocha o výmere 34306 m2 

- parcela C KN č. 1495/50 -   ostatné plochy o výmere 443 m2 

- parcela C KN č. 1495/51 -   zastavaná plocha o výmere 493 m2 

- parcela C KN č. 1495/38 -   zastavaná plocha o výmere 242 m2 

dĺžka trasy káblového vedenia je cca 143 m. 

SO 02-35-03 Úprava vn vedenia SSE-D, a.s. I.č. 285 - parcela C KN č. 1495/1 - zastavaná plocha o výmere 

34306 m2, dĺžka trasy káblového vedenia je cca 40, 

vydáva súhlas na stavbou dotknutého pozemku pre: SO 02-35-02 Prípojka nn pre zastávku, časť SSE-D, a.s., 

- parcela C KN č. 1495/233 - zastavaná plocha o výmere 91 m2. 

Uvedené pozemky sú v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, Katastrálny odbor, na LV č.1 pre k.ú. 

Handlová vedené vo výlučnom vlastníctve mesta Handlová. 

Pre umiestnenie navrhovanej stavby určujeme nasledovné podmienky: 

1. celkový záber pozemkov vo vlastníctve mesta Handlová dočasného a trvalého charakteru riešiť v zmysle 

predloženej projektovej dokumentácie vyhotovenej oprávneným projektantom PRODEX – projektovanie 

stavieb spol. s r.o. Bratislava, Rusovská cesta 16. Akékoľvek zmeny umiestnenia navrhovanej stavby bude 

možné  realizovať len na základe predchádzajúceho vyjadrenia mesta Handlová. 

2. žiadateľ – Železnice Slovenskej republiky Bratislava uskutoční umiestnenie a realizáciu navrhovanej stavby 

na vlastné náklady. 

3. žiadateľ je povinný dodržať všetky súvisiace zákony, vyhlášky, príslušné technické normy, prepisy 

týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia ľudí. 

4. materiál, ktorým bude riešená úprava prístupovej komunikácie nesmie vyvolávať negatívne účinky na 

životné prostredie. 

5. žiadateľ pred vydaním kolaudačného rozhodnutia zabezpečí porealizačné zameranie prístupovej komunikácie 

komunikácie, na základe ktorého sa zapíše predmetná stavba do katastra nehnuteľnosti. 

6. žiadateľ pred vydaním kolaudačného rozhodnutia zabezpečí porealizačné zameranie NN a VN prípojky, 

na základe ktorého sa do katastra nehnuteľností zapíše vecné bremeno na pozemky, cez ktoré bude trasa 

prípojok prehádzať a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. 

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, povolenia ani iné opatrenia potrebné podľa osobitných predpisov. 

8. Predmetná  stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,  schváleným 

mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta 

Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť    

územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 

04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008. 

9. Rešpektovať podmienky stanoviska, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad číslo 28956/2019/SŽDD/79607 dňa 02.10.2019: 

1. Časti stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na 

dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. a) vyžadujú súhlas MDV SR na vykonávanie činností v OPD. Takýto súhlas  

(vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona, je pre správny orgán 

v konaní podľa stavebného zákona záväzný. 

2. Pre stavbu, resp. jej časti, ktoré budú stavbami dráhy a na dráhe, bude povoľujúcim orgánom MDV SR 

ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh a ich súčastí. 

3. K vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu MDV SR v zásade nemá  námietky. 

10. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadril dňa 17.01.2018 listom číslo 

OU-PD-OSZP-2018/002861-002 stanovisko: 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 

1 ods.1 písm.c) a § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods.1 

písm. c) zákona o posudzovaní v zmysle § 56 písm. c) zákona o posudzovaní konštatuje, že predmetná 

navrhovaná činnosť nie je predmetom posudzovania navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ani predmetom 

zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov  navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa zákona 

o posudzovaní. 

11.  Železnice Slovenskej republiky Bratislava Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský  vyjadril listom 

04129/2020/O220-181 dňa 15.01.2020 Prehlásenie, že upravené technické riešenie stavby ŽSR, výstavba 

novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry je v plnom rozsahu v súlade 

s požiadavkami kompletného riešenia stavby ako celku.   

12.  Rešpektovať vyjadrenie - Železnice Slovenskej republiky Bratislava, OR Trnava, Sekcia železničných 

tratí a stavieb Trnava vyjadrenie číslo 817.1/2019/289301/SŽTS/7a.13, zo dňa 12.08.2019: 

 Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že v žkm 16,659 je vybudovaný oceľový priehradový most a v žkm 

18,726 je vybudovaný oceľový plnostenný most. 

V žkm 17,236 a v žkm 17,356 je zriadený prechod pre chodcov nezabezpečený. V žkm 18,701 je zriadené 

PZS 1. Priepusty sú vybudované: v žkm 17,389 – rúrový, v žkm 17 671 – rúrový, žkm 17,860 – klenbový, 

v žkm 18,044 – rúrový. 

13.  Rešpektovať vyjadrenie -  Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, 

OSM Trnava, vyjadrenie zo dňa 06.09.2019, číslo 4285/2019/312200/OSM TT SeS 7a.09: 

V záujmovom území, v žkm cca 19,100 – 19,200 sa nachádzajú inžinierske siete (vodovodná prípojka, 

kanalizačná prípojka, plynová prípojka, kanalizačné šachty a vodomerná šachta) v správe a účtovnej 

evidencii  Oblastnej správy majetku Trnava, Sekcie správy. Inžinierske siete sú zakreslené a potvrdené 

pečiatkou a podpisom vo výkrese situácie záujmového územia, ktorý tvorí prílohu tohto listu. 

14.  Železnice Slovenskej republiky Bratislava, OR Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 

Leopoldov  vyjadrila  listom 677/2019/289401/SOZT-Hr/2a.15, dňa 19.08.2019 stanovisko: 

Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných káblových vedení, ktoré boli 

informatívne zakreslené k priloženej žiadosti.  Vzhľadom k prítomnosti vedení požadujeme presné vytýčenie 

všetkých vedení priamo v teréne. Na podklade vytýčenia je nutné presnú polohu trás vedení zapracovať do 

projektovej dokumentácie. Spracovaný projekt predložte k odsúhlaseniu na Sekciu OZT. Vytýčenie vedení 

Vám na základe objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74 (Ing. Vicena, tel.č. 

0902/921986). 

Vedenia v zmysle zák.č. 351/2011 Z.z. podliehajú opatreniam v šírke ochranného pásma (t.j. 0,5 m od osi 

káblového vedenia na obidve strany). 

15. Rešpektovať záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, Útvaru vedúceho hygienika  

rezortu zo dňa 10.10.2019, pod číslom 29791/2019/ÚVHR/83277: 

Budúci prevádzkovateľ je podľa § 52 ods.1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. povinný pred kolaudáciou 

stavby predložiť MDV SR Útvar vedúceho hygienika rezort, oddelenie oblastného hygienika Žilina na 

posúdenie z hľadiska možnosti negatívneho vplyvu na verejné zdravie, návrh na vydanie záväzného 

stanoviska na kolaudáciu stavby. 

16. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, OR Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky vyjadrila 

súhlasné stanovisko pod číslom 1651/2019/289501/SEE/2a.14 dňa 24.10.2019. 

17. Železnice Slovenskej republiky Bratislava, Železničné telekomunikácie Bratislava,  vyjadrenie číslo 

1306/SEaTS/2019/2 zo dňa 07.08.2019: 

        ŽSR,  Železničné telekomunikácie nemajú v mieste stavebnej činnosti a prác žiadne podzemné IS 

a zariadenia. Naše vyjadrenie sa v rámci oddelenia týka len podzemných IS a zariadení k prípadným 

nadzemným zariadeniam a sieťam a ich výskytu je nutné doplniť stanovisko príslušného oddelenia ŽSR ŽT. 

18. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Úsek služby, Sekcia 

správy majetku a prevádzky Zvolen, číslo VZ 2019/1-S33/35917 zo dňa 14.08.2019: V záujmovom území 

nemá  Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

19. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Úsek služieb, Sekcia 

manažmentu nehnuteľností Bratislava  číslo 2677/2019-SeMN-ZV zo dňa 09.08.2019: V záujmovom území 

nemá  Železničná spoločnosť  Slovensko, a.s. Úsek služieb  žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

20. Rešpektovať vyjadrenie Železníc SR Bratislava, OR Trnava, Sekcia EaE Trnava, číslo 

1259/2019/289501/SEE/7a.09/Šá/439: 

        Vykonávanie zemných prác v blízkosti drážnych podzemných silových káblových vedení a ich súčastí 

sa povoľuje za podmienok, ak žiadateľ zaistí: 

1. zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na mieste staveniska /trasy/, 

2. upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred, 
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3. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia /zariadenia/ 

4. upozorní na možnú odchýlku uloženého vedenia /zariadenia/ od výkresovej dokumentácie / 

v metroch/, 

5. vyzve svojich pracovníkov, aby dbali na dodržiavanie bezpečnosti pri práci v týchto miestach a aby 

vo vzdialenosti 1 meter po každej strane  vytýčenej trasy vedenia /zariadenia/ nepoužívali žiadne 

mechanizačné prostriedky /hĺbiace stroje/, 

6. uloží svojím pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenie /zariadenie/ riadne zaistili proti  

poškodeniu, 

7. uloží svojím pracovníkom, aby riadne udupali zeminu pod káblom pred jeho zakrytím /záhozom/, 

8. vyzve OR Trnava Sekciu EE Trnava k vykonaniu kontroly, či nie je vedenie/zariadenie/ viditeľne  

poškodené, 

9. okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia OR Trnava Sekcii 

EE (elektrodispečer 02/2029 5588, 5587, 5586). 

V záujmovom  území sa nachádzajú podzemné káble NN a VO, ktoré sme orientačne zakreslili do 

priložených situácií. Pred zahájením prác požiadať o ich vytýčenie. Žiadame predložiť na vyjadrenie 

vypracovanú PD. 

21. V nasledujúcom stupni projektovej dokumentácie - na základe odporučení v Záveroch z výsledkov 

Inžinierskogeologického prieskumu  číslo zákazky 15XB29002, vykonaného Geoexperts spol. s r.o. Žilina, 

Smaragdová 3, vykonať podrobný geotechnický prieskum za použitia kopaných šachtíc pre overenie 

úložných pomerov ílovcovo-slieňovcového súvrstvia.  

22.  Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR, Sekcie informatiky a bezpečnosti, Odbor telekomunikácií, zo dňa 

12.08.2019, číslo SITB-OT4-2019/000269-668.V záujmovom území nemá MV SR žiadne vlastné 

telekomunikačné siete. 

23.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, vyjadrilo stanovisko číslo ORHZ-

PD1-893-001/2019,  dňa 09.10.2019.  

24.  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred,  Banská Bystrica, 

vyjadrilo súhlasné stanovisko dňa 18.09.2019, číslo ASMdpS-1-1456/2019 s podmienkami: 

- zo záujmových dôvodov OS SR  pri realizácii stavby požadujeme  zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť)  

minimálne  jednej železničnej  koľaje železničnej trate č. 122 (Horná Štubňa – Prievidza), v zasiahnutom 

území stavby, alebo núdzovú prevádzku daného úseku s využitím obchádzkových železničných tratí, 

- v prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách (cestách) zasiahnutých záberom stavby 

postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods.6 písm. b) vyhlášky FMD 

č.35/1984 Zb. v platnom znení, 

- spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu 

stavby,  

- začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení pri plánovaných stavebných 

prácach oznámiť Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava,  Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

e-mail: dicvd@mil.sk. 

25. Záväzné stanovisko vyjadril Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia pod číslom OU-PD-

OKR-2018/6916-2 dňa 12.03.2018. 

26.  Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza - odboru SOZP zo dňa 07.10.2019, číslo OU-PD-

OSZP-2019/024270. 

       1. Zabezpečiť odovzdanie, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie 

stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad 

o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov  predložiť ku žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby. 

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zákona 

o odpadoch. 

27. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru SOZP číslo OU-PD-OSZP-2016/ 004664: 

V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub 

mesto Handlová. 

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo 

k zbytočnému úhynu drevín, rastlín a živočíchov, alebo k ničeniu ich biotopov. 

28. Zabezpečiť podmienky stanoviska, ktoré vydal  správca rozvodov verejného osvetlenia FIN.M.O.S,            

a.s. Bratislava,   listom  číslo  2019/PL, zo dňa 23.08.2019: 
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       Všetky rozvody musia byť dostatočne vzdialené od vedení VO – dodržať STN 332000-5-52, STN    

736110 a najmä STN 736005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. V blízkosti rozvodov VO 

žiadame vykonať presné vytýčenie sietí  NN odbornou spoločnosťou na náklady investora.  

       Na základe existujúcej dokumentácie o sústave VO v Handlovej v oblasti záujmového územia 

vyznačeného na Vašich výkresoch 15XB29002-DÚR sa podľa nášho vedomia nachádzajú podzemné 

káblové rozvody sústavy VO mesta, ktoré sme vyznačili červenou čiarou. Do týchto  sme orientačne – 

nezáväzne vyznačili predpokladané rozvody VO sústavy v meste, ako nezáväznú pomôcku. 

Ostatné verejné osvetlenie v týchto častiach sú riešené na vzdušných rozvodoch NN patriacich SSE. 

       Všetky výkopové práce v blízkosti rozvodov sústavy VO žiadame konzultovať pred začatím so 

zodpovedným pracovníkom MsBP Handlová – p.Vlkom, riaditeľom č.t. 0905 414 219, zastupujúceho 

spoločnosť FIN.M.O.S, a.s. 

Povolenie na rozšírenie sústavy VO, t.j. pripojenie nových svetelných bodov musí odsúhlasiť aj mesto. 

      Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady investora stavby, v jeho mene a na 

jeho zodpovednosť.  Z obsahového  hľadiska sa k projektovej dokumentácii nevyjadrujeme.  

29. Rešpektovať podmienky vyjadrenia, ktoré vydal Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. 

Bratislava  vyjadrenie číslo TD/EX/0542/2019/Kr, dňa 21.08.2019 k existencii plynárenských zariadení. 

V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL plynovody, NTL plynovody s ochranným 

a bezpečnostným pásmom plynárenského zariadenia. 

Orientačné znázornenie trasy je súčasťou tohto vyjadrenia.  

30. Vyjadrenie Slovenskej vodárenskej  prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, OZ Prievidza  číslo 

653-321/Šc-2019, zo dňa 27.08.2019: 

Do priložených situácií sme Vám orientačne zakreslili trasy existujúcich potrubí verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie. 

       Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame presne zamerať trasy 

potrubí verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ich zariadení (armatúrové šachty, uzáverové poklopy, 

poklopy kanalizačných šachiet). 

       V pásmach ochrany potrubí verejného vodovodu a  verejnej kanalizácie je zakázané : 

a)  vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie 

alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

b)  vysádzať trvalé porasty 

c) umiestňovať skládky 

d) vykonávať terénne úpravy. 

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť pred stavebným konaním na vyjadrenie. 

31. Stanovisko Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina, k projektovej dokumentácii zo dňa 03.09.2019, 

číslo 460005877: 

      1. V predmetnej lokalite  katastra mesta Handlová podľa predloženej situácie z projektovej dokumentácie 

sa energetické zaradenia  nachádzajú: skrine, trafostanice, podperné body,  nadzemné   vedenia a podperné 

NN a VN,  podzemné VN vedenia NN  a VN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám 

prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (bledomodrou farbou-VVN vedenia, 

červenou farbou–VN vedenia, zelenou farbou-NN vedenia, plná čiara–podzemné vedenia, prerušovaná čiara 

– nadzemné vedenia). 

      2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN noriem. (VVN vzdušné vedenia 110kV od krajného 

vodiča na každú stranu 15 m. VN vzdušné vedenia 22 kV od krajného vodiča 10 metrov, NN vzdušné 

vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter). 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. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku 

SSD, Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke link:  

https://www.ssd.sk/ine-sluby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni?page_id=6167 alebo zaslanú 

na mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD. 

      4. Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom 

pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnom 

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

zástupcu SSD z príslušného SÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, 

mailto:prevadzkovatel@ssd.sk
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prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného vyjadrenia Vám bude vydané po  

predložení zápisu z kontroly. 

       5. 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 vedenia. 

      6. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb 

      Rešpektovať všetky podmienky  daného vyjadrenia. 

32. Rešpektovať podmienky ochrany telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava číslo 6611923936 zo dňa 13.07.2020:  pre vyznačené územie dôjde ku styku so sieťami 

elektronických komunikácií (ďalej SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Podmienky ochrany telekomunikačných zariadení: 

1. 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.  

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 

je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144. 

 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 

musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST  

o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zriadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú 

sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 

Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej 

objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi : Peter 

Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144, 0903590377. V objednávke v dvoch vyhotoveniach 

uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

12. 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. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť 

úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

33. Rešpektovať podmienky ochrany telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa Michlovský, spol. s.r.o. 

Piešťany zo dňa 26.08.2020, číslo BB – 2079/2020: 

Pri realizácii dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom.  

mailto:peter.blaho@telekom.sk
mailto:peter.blaho@telekom.sk
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V káblovej rýhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Rešpektovať 

ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. a STN 73 6005. 

34.  Krajský pamiatkový úrad  Trenčín, vydal záväzné stanovisko pod číslom KPÚTN-2020/15448-2/58875 

27.07.2020, rešpektovať podmienky: 

        Termín začatia akýchkoľvek zemných  prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne 

ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín  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). 

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

Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii 

stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom 

(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefónneho kontaktu. 

        Podľa § 40 ods.2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov, v prípade zistenia, resp. 

narušenia  archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca ohlásiť ihneď nález Krajskému 

pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu, prípadne archeologickému ústavu priamo 

alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonanie prác. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Podľa 

§ 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí len oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.  

       KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia 

zemných prác až po ich ukončenie. 

35. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, vyjadrila stanovisko č.113/UR/2019/Ho, zo dňa 

19.11.2019: 

      Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na posúdenie. 

36. Rešpektovať vyjadrenie k PD, ktorú vyjadril Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava, dňa 

10.10.2019, pod číslom 242/2019: 

         Účel stavby: inžinierska stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, navrhovaná 

stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie.  V zmysle Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. ktorou 

sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. 

37.  Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, vzdušných a podzemných 

vedení a elektrickej energie, telekomunikácií Slovak Telekom, a.s. Michlovský s.r.o., diaľkových káblov, 

vedení Orange, plynu, vední dráhy, verejného osvetlenia, teplovodu, parovodu  a ďaľších ) o vyjadrenie 

a presné vytýčenie podzemných aj nadzemných  sietí v ich správe. 

38. Nasledujúci stupeň projektovej  dokumentácie stavby odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi 

a organizáciami. 

39. Po právoplatnosti územného rozhodnutia požiadať o vydanie stavebného povolenia MDV SR  Bratislava, 

ktoré je povoľujúcim orgánom nakoľko MDV SR je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich 

súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe a pre 

stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe. 

40.  Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

30. Rešpektovať zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

41. Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, 

nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky. 

42. Akékoľvek depónie alebo skládky sú na pozemku C KN 1495/46, k.ú. Handlová druh pozemku: 

zastavaná plocha  a nádvorie zakázané a neprípustné. 

43. Ministerstvo dopravy a výstavby  SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, 

vyjadril stanovisko dňa 06.03.2018, pod číslom 11899/2018/SŽDD/18737: 

1.  MDV SR k územnému konaniu územného rozhodnutia nemá námietky. 

2.  Zároveň upozorňujeme, že MDV SR je povoľujúcim orgánom, horeuvedenej stavby v stavebnom konaní, 

nakoľko MDV SR je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode 

dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, 

ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe. 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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44. Rešpektovať podmienky vyjadrenia spoločnosti KMET Handlová, a.s. Potočná ul.č.175/22 zo dňa 

14.08.2019. 

S uvedenou stavbou súhlasíme za uvedených podmienok: 

- Dodržanie zákona č. 657/2004 Z.z. §36/6  o ochrannom pásme 

- Pred začatím stavby požiadať o vytýčenie našich sietí  

- Výkopové práce v miestach križovania sietí v majetku  KMET Handlová, a.s. realizovať za 

prítomnosti zástupcu KMET Handlová, a.s. 

- Pri poškodení tepelných rozvodov a komunikačných káblov v majetku KMET Handlová a.s. 

vykonať okamžitú opravu na náklady stavebníka. 

45. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií (chodníkov, spevnených 

plôch) požiadať mesto Handlová o vydanie príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných priestranstiev 

a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní. 

46. Nasledujúci stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby odsúhlasiť so všetkými 

dotknutými orgánmi a organizáciami štátnej správy a správcami sietí technického vybavenia územia. 

47. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám (tretím osobám) 

v prípade, ak nepreukáže, že za škodu nezodpovedá. Stavebník je povinný postupovať pri stavebných 

prácach tak, aby predchádzal vzniku škôd, podľa  § 415 Občianskeho zákonníka, každý je povinný počínať si 

tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Každý zodpovedá 

za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.  

48. Pri vykonávaní stavebných prác bude rešpektovaná Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

49.  Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.  

50.  Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do primerane pôvodného stavu, v prípade vzniknutej 

škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na   

návrh príslušný  súd.      

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené. 

 

Všeobecné podmienky: 

      15 dní po doručení rozhodnutia, požiadať o potvrdenie právoplatnosti. 

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

právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bola podaná žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia. 

       Podľa § 40 ods.4/ stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 8, 

v zastúpení: Valbek&PRODEX,  spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16 (ďalej len 

Navrhovateľ) , podal  dňa: 02.07.2020,  návrh na vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 

"ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry",  na pozemkoch  

parcelné číslo  reg. C KN 4661/8, 4669/2, 4670/1, 4670/2, 4671, 4679/1, 4679/3, 4680/2, 104/1, 107/1, 107/5 

E KN: 2436/1, 2615/1, vo vlastníctve SR v správe ŽSR, parcelné číslo reg. C KN 1436/136, 1495/1, 

1495/38, 1495/48, 1495/50, 1495/51, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 18036/2 vo vlastníctve mesta 

Handlová, v  katastrálnom území Handlová, v súlade s  § 32 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 3 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

       Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie  rieši umiestnenie  stavby -  vybudovanie novej 

železničnej zástavky, nástupište dĺžky 100 m x 3,00 m,  s prístreškom 6,0 x 2,3 m pre cestujúcich v časti 

Morovnianskeho sídliska v Handlovej, zlepšenie technického stavu železničného zvršku, vybudovanie 
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vyššieho stupňa zabezpečenia jestvujúceho železničného priecestia pre peších v žkm 18,356, úprava 

priecestného zabezpečovacieho zariadenia v žkm 18,707, zabezpečenie potrebnej dodávky elektrickej 

energie, zaistenie svahu v mieste novovybudovanej zastávky zárubným múrom  v dĺžke 66,3 m, prístupovú 

komunikáciu k nástupišťu s dĺžkou 108 m a s rampou so sklonom 5,55%, prípojku NN pre napájanie nových 

odberov na novom nástupišti, príjazd stavebných mechanizmov a doprava materiálu počas výstavby bude 

zabezpečené železničnou traťou,  

 objektová skladba: 

PS  01-21-01  Prievidza –Horná Štubňa, zabezpečenie železničného priechodu v žkm 18,356 

PS  01-21-02  Prievidza –Horná Štubňa, úprava PZZ v žkm 18,701 

PS  01-22-01  Káblová  trasa OZT 

PS  01-22-02  Informačný systém 

PS  01-22-03  Prenosový systém 

SO 01-31-01  Výrub stromov a krov 

SO 01-32-01  Železničný spodok 

SO 01-32-02  Železničný zvršok 

SO 01-32-03  Nástupište 

SO 01-32-04  Mobiliár, informačný a orientačný systém 

SO 01-32-05  Železničné priecestia 

SO 01-33-01  Nástupište, sanácia svahu 

SO 01-34-01  Prístrešok pre cestujúcich 

      SO 01 34-01.1  Stavebná časť 

      SO 01-34-01.2  Elektroinštalácia a osvetlenie 

      SO 01-34-01.3  Vzduchotechnika a vykurovanie 

SO 01-35-01  Prípojka nn pre zástavku, časť ŽSR 

SO 01-35-02  Rozvody a osvetlenie zastávky 

SO 01-35-03  Prípojka nn pre PZZ v žkm 18,701 

SO 01-36-01  Demontáž NTV 

SO 01-38-01  ŽSR, prístupová komunikácia k nástupišťu 

SO 01-38-02  Dočasná prístupová komunikácia 

SO 02-35-01  Mesto Handlová, osvetlenie prístupovej komunikácie k nástupišťu 

SO 02-35-02  Prípojka nn pre zástavku, časť SSE-D, a.s 

SO 02-35-03  Úprava  vn vedenia   SSE-D, a.s. I.č.295 

SO 02-38-01  Mesto Handlová, prístupová komunikácia k nástupišťu 

 

Mesto Handlová 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“) 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 v znení neskorších predpisov v súlade s  ust.  § 36 ods. 4 zák.č. 50/76 Zb. v znení 

neskorších predpisov, oznámilo listom č. SU 2020/20672/2357-1,  dňa  20.07.2020  začatie  územného 

konania  podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  s pozvánkou  na ústne 

pojednávanie s miestnym šetrením, ktoré vykonalo  dňa  17.09.2020.  

Na ústnom pojednávaní bol prítomným predložený návrh na vydanie ÚR s prílohami,  pričom nebola 

uplatnená k vydaniu územného rozhodnutia námietka. 

 

             Stavebný úrad sa dôsledne zaoberal s Návrhom na vydanie územného rozhodnutia líniovej stavby, 

doplnenou a opravenou projektovou dokumentáciou stavby pre územné konanie, vypracovanou oprávneným 

projektantom PRODEX spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16, overenou  Ing. Pavlom 

Beňom, číslo osv. 4972*Z*A, predloženými podkladmi, vyjadreniami záväznými stanoviskami 

a rozhodnutiami dotknutých orgánov k návrhu na vydanie ÚR, ďaľšími dôležitými podmienkami pre 

umiestnenie stavby,  postupoval v súlade s rozhodnutím číslo OU-TN-OVBP2-2019/00978-002/Ka dňa 

24.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2019, s cieľom presne a úplne zistiť skutočný stav 

prejednávanej veci ako aj odstrániť zistené nedostatky, pričom postupoval nasledovne: 

 

Územné rozhodnutie o umiestnení predmetnej stavby, ktoré bolo vydané mestom Handlová dňa 

12.05.2016 pod číslom SÚ 2016/2527/605-2 a nadobudlo právoplatnosť dňa  07.06.2016 (ďalej ako pôvodné 

rozhodnutie), stratilo platnosť, nakoľko nebolo požiadané v zákonom stanovenej lehote o vydanie 



 12 

stavebného povolenia. Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa  na  

nahradenie  rozhodnutia o umiestnení  predmetnej stavby vydal  rozhodnutie SÚ 2018/1022/474-2, zo dňa 

22.03.2018, pre navrhovateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, 

Klemensova ul.č. 8,  v zastúpení: PRODEX spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16 o 

umiestnení  stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová, zástavka a súvisiacej 

infraštruktúry“, ktoré v plnom rozsahu zrušil na základe podaného odvolania. Po právoplatnosti rozhodnutia 

o jeho  zrušení, bolo stavebným úradom vydané rozhodnutie územné rozhodnutie o umiestnení stavby číslo 

SÚ 2018/1022/474-5 zo dňa 30.10.2018,  ktoré nahradilo pôvodné územné rozhodnutie, na základe Návrhu 

na vydanie zmeny územného rozhodnutia navrhovateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 

813 61 Bratislava, Klemensova ul. č. 8,  v zastúpení: PRODEX spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, 

Rusovská cesta 16 o umiestnení  stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová, zástavka 

a súvisiacej infraštruktúry“. Na základe odvolanie účastníka konania druhostupňový orgán Okresný úrad 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím číslo OU-TN-OVBP2-2019/00978-002/Ka dňa 

24.04.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2019,  prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na 

nové prejednanie a rozhodnutie.  

 

Mesto Handlová ako príslušný úrad  vyzval v súlade rozhodnutím druhostupňového orgánu   listom 

SÚ 2018/122/474-6, 2019/28113/1271-1 zo  dňa 17.06.2019  navrhovateľa  Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova ul.č. 8,  v zastúpení: PRODEX spol. s r.o., adresa: 851 01 

Bratislava 5, Rusovská cesta 16  vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení  stavby: 

"ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová, zástavka a súvisiacej infraštruktúry: 

- Doplniť v projektovej dokumentácii zmenu technického riešenia oproti pôvodnému rozhodnutiu-

trasa káblových objektov vonkajšieho osvetlenia a prípojku NN, zmenu trasy prístupovej 

komunikácie tak, aby bolo možné posúdiť aktuálnosť vyjadrení a stanovísk všetkých dotknutých 

orgánov k návrhu umiestnenia stavby, povolenej územným rozhodnutím zo dňa 12.05.2016. 

- Zaktualizovať časť PD Protipožiarne zabezpečenie stavby k projektu prepracovaného 12.2017. 

- V kordinačnej situácii vyznačiť stavebné objekty príslušným číslom v zmysle legenda ku 

koordinačnej situácii. 

- Zabezpečiť aktuálne stanoviská, resp. vyjadrenia k PD pre územné konanie všetkých dotknutých 

orgánov. 

Navrhovateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, adresa: 813 61 Bratislava, Klemensova 8, 

v zastúpení Valbek&PRODEX,  spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16,  návrh na 

vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky 

Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry" spolu s predpísanými prílohami podal  dňa: 02.07.2020.  

 

Na základe uvedeného, s cieľom odstrániť nedostatky v postupe prvostupňového orgánu, ktoré 

uviedol v odôvodnení druhostupňový orgán  vo svojom  rozhodnutí bolo vykonané: 

Oznámenie o začatí nového územného konania líniovej stavby: „ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky 

Handlová, zástavka a súvisiacej infraštruktúry“ bolo vykonané stavebným úradom verejnou vyhláškou, 

vyvesenou na úradnej tabuli mesta Handlová, stavebného úradu, web stránke mesta Handlová po dobu 

určenú  v § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V popise 

stavby sú určené pozemky, ktoré sú zmenou technického riešenia stavby – t.j. zmenou trasy prípojky NN 

a verejného osvetlenia, ako aj riešením dočasnej prístupovej komunikácie a trvalej prístupovej komunikácie 

s rampou dotknuté - C KN 1436/136, 1495/1, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 1495/49, 1495/233, 1497, reg. E 

KN 18035, 18036/2 k.ú. Handlová vo  vlastníctve mesta Handlová, ktoré vyjadrilo nasledovné stanoviská: 

- Stavebník je zaviazaný rešpektovať súhlasné stanovisko Mesta Handlová ako vlastníka pozemkov, parcelné 

číslo reg. C KN 1436/136, 1495/1, 1495/1, 1495/38, 1495/48, 1495/49, 1495/233, 1497, reg. E KN 18035, 

18036/2 k.ú. Handlová, ktoré vyjadrilo súhlasné stanovisko so zabratím pozemkov výmery cca 800m2 za 

účelom vybudovania prístupovej komunikácie k nástupišťu novej železničnej zastávky Handlová 

a osvetleniu prístupovej komunikácie k nástupišťu  číslo A5/MA/2018-č.353/18, zo dňa 29.01.2018: 

      1.   žiadateľ je povinný dodržať všetky súvisiace zákona, vyhlášky, príslušné slovenské technické normy,  

      predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia, 

      2.   žiadateľ bude realizovať stavebné úpravy na vlastné náklady, 

      3.   materiál, ktorým bude riešená úprava prístupovej komunikácie, nesmie vyvolávať negatívne účinky                  

            na  životné prostredie. 

      4.   žiadateľ zabezpečí porealizačné zameranie prístupovej komunikácie, na základe ktorého sa zapíše do  

            katastra nehnuteľností. 
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- Stavebník je zaviazaný rešpektovať  vyjadrenie Mesta Handlová ako vlastníka pozemkov parcelné číslo C 

KN 1495/1, 1495/48, 1495/136, 1495/23, kde je uvedené súhlasné stanovisko  so zabratím  častí pozemkov  

za účelom  vybudovania  NN prípojky pre napojenie novej železničnej zástavky  č. A5/MA/2016-1418/16, 

zo dňa 09.03.2016, s podmienkami: 

1. žiadateľ je povinný dodržať všetky súvisiace zákona, vyhlášky, príslušné slovenské technické 

normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu 

zdravia, 

2. žiadateľ bude realizovať prípojku NN na vlastné náklady, 

3. žiadateľ zabezpečí porealizačné zameranie NN prípojky, prístupovej komunikácie, na základe 

ktorého sa zapíše do katastra nehnuteľností vecné bremeno na pozemky cez ktoré bude cesta 

prechádzať a znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena. 

Ďalej Navrhovateľ doplnil  aktuálnu časť PD pre územné konanie o Požiarno-bezpečnostné riešenie 

stavby vypracovanú 08.2019, overenú Ing. Magdalénou Hajdukovou, špecialistom požiarnej ochrany Reg.č. 

59/2016, súčasne projektant doplnil označenie stavebných objektov príslušným číslom v zmysle legendy ku 

koordinačnej situácii. 

Projektová dokumentácia stavby pre územné konanie  bola vypracovaná oprávneným projektantom 

PRODEX spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16, overená  Ing. Pavlom Beňom, číslo osv. 

4972*Z*A. Projektová dokumentácia stavby ŽSR bola v stupni DSPRS vypracovaná na základe známych 

výsledkov prieskumov v termíne 10/2016, navrhnuté postupy výstavby novej železničnej zástavky, ako aj 

zásah do svahu pri trati nemá negatívny dopad na pozemok  parcelné číslo C KN 1495/46. Zaistenie svahu 

v mieste novovybudovanej zastávky bude realizované  zárubným múrom  v dĺžke 66,3 m od km 17,977 po 

km 18,045. Odvodnenie bude riešené v hornej časti žľabom, zachytávajúcim povrchové vody  a zaústeným 

do vývariska, na konci múra sa vybuduje krídlo z gabiónových košov. V nasledujúcom stupni projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie na základe výsledkov Inžinierskogeologického prieskumu  číslo 

zákazky 15XB29002, vykonaného Geoexperts spol. s r.o. Žilina, je odporúčané vykonať podrobný 

geotechnický prieskum za použitia kopaných šachtíc pre overenie úložných pomerov ílovcovo-

slieňovcového súvrstvia.   

Námietkami uplatnenými v územnom konaní rozhodnutia, ktoré bolo druhostupňovým úradom zrušené, 

podané  vlastníkom  nehnuteľnosti pozemok parcelné číslo reg. C 1495/46, k.ú. Handlová IMMOBILIEN 

MANAGEMENT s.r.o., 010 01 Žilina, Veľká Okružná 39, listom predloženým dňa 16.08.2018: Vyjadrenie, 

odvolanie k zmene územného konania vo veci ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky Handlová, zástavka 

a súvisiacej infraštruktúry, v časti nestability dotknutého územia,  sa stavebný úrad zaoberal a nakoľko 

v časti  projektovej dokumentácie pre územné konanie predložil navrhovateľ Inžiniersko-geologický 

prieskum vypracovaný Geoexperts, spol. s r.o. 010 00 Žilina, Smaragdová 3, overený odborne spôsobilou 

osobou na inžinierskogeologický prieskum RNDr. Ivanom Jakubisom, podmienku realizovania podrobného 

geotechnického prieskumu určil stavebný úrad v bode 21. rozhodnutia o umiestnení stavby. Súčasne 

stavebný úrad Navrhovateľa zaviazal v bode 42.  územného rozhodnutia - Akékoľvek depónie alebo skládky 

sú na pozemku C KN 1495/46, k.ú. Handlová druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie zakázané 

a neprípustné. 

K vydaniu nového rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "ŽSR, výstavba novej železničnej zástavky 

Handlová zástavka a súvisiacej infraštruktúry",  oznámeného verejnou vyhláškou námietky vlastníka 

susedného pozemku parcelné číslo reg. C 1495/46, k.ú. Handlová neboli podané. 

 

 Stanovisko k územnému konaniu vyjadrilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad číslo 28956/2019/SŽDD/79607, dňa 02.10.2019 

s podmienkami záväzne prenesenými do podmienok územného rozhodnutia: 

1. Časti stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD), ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na 

dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. a) vyžadujú súhlas MDV SR na vykonávanie činností v OPD. Takýto súhlas  

(vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona, je pre správny orgán 

v konaní podľa stavebného zákona záväzný. 

2. Pre stavbu, resp. jej časti, ktoré budú stavbami dráhy a na dráhe, bude povoľujúcim orgánom MDV SR 

ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh a ich súčastí. 

3. K vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu MDV SR v zásade nemá  námietky. 

Pripomienky uplatnené vo vyjadreniach všetkých dotknutých orgánov boli skoordinované v podmienkach 

rozhodnutia, k plneniu ktorých stavebník bol zaviazaný v podmienkach územného rozhodnutia. 

       K projektovej dokumentácii stavby pre územné konanie sa vyjadrili:  MDV SR Bratislava,                                        

ŽSR  GR  Bratislava, ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, 
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Krajský  pamiatkový úrad Trenčín, mesto Handlová,  Okresný úrad  Prievidza odbor SZP, Okresný úrad 

Prievidza, odbor  krízového riadenia, MO SR  Agentúra správy  majetku, Banská Bystrica, OR HaZZ 

v Prievidzi,  StVPS, a.s. Banská Bystrica,  SPP-D, a.s. Bratislava, SSD, a.s. Žilina,  Slovak Telekom  a.s. 

Bratislava,  FIN.M.O.S. a.s. Bratislava, PRODEX spol. s r.o., Bratislava, Slovenský zväz telesne 

postihnutých, Bratislava, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava, SWAN, a.s., Bratislava, 

BENESTRA, s.r.o., Bratislava, Telefonica O2 Slovakia Bratislava, Energotel, a.s. Bratislava, OCAM, s.r.o. 

Bratislava, SITEL s.r.o., Bratislava, Slov. elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Bratislava, Ministerstvo 

vnútra SR, Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Bratislava, 

KMET Handlová, a.s. 

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia stavby pre územné 

konanie, kópie z katastrálnej mapy k.ú. Handlová, výpisy z LV, správny poplatok, splnomocnenie  

k zabezpečeniu agendy ohľadom povolenia stavby pre  PRODEX spol. s r.o. Bratislava, výpis z Obchodného 

registra spoločnosti Valbek&PRODEX,  spol. s r.o., adresa: 851 01 Bratislava 5, Rusovská cesta 16, 

vyjadrenia, stanoviská  a rozhodnutia dotknutých orgánov. K projektovej dokumentácii pre územné konanie 

predložil navrhovateľ Inžiniersko-geologický prieskum vypracovaný Geoexperts, spol. s r.o. 010 00 Žilina, 

Smaragdová 3, overený odborne spôsobilou osobou na inžinierskogeologický prieskum RNDr. Ivanom 

Jakubisom. Podmienky a pripomienky  vyjadrené v stanoviskách a rozhodnutiach k projektovej 

dokumentácii stavby, vyjadrenia  účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií v územnom konaní,  

boli skoordinované v podmienkach územného rozhodnutia.  

      Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu 

s adresou: Mestský úrad Handlová, 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7. Včas podané odvolanie má 

odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym  súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Mária    D Á N Y I O V Á 

vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                         poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010 

 

 
 

 

 

 

  

Obdržia: 

1/    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 813 61 Bratislava, Klemensova 8 

2/    Valbek&Prodex spol. s r.o., 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

4/    IMMOBILIEN MANAGEMENT s.r.o., 010 01 Žilina, Veľká Okružná 39 

5/    MsÚ odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP,  Handlová 

       MsÚ odd. daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti, Handlová 

 

Dotknutým orgánom elektronickým podaním: 

6/    Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja, SR Sekcia železničnej dopravy a dráh,  

       Dráhový stavebný úrad, 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6 

7/    ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ OZT KT, 940 65 Nové Zámky, M.R.Štefánika 74 

8/    Okresný úrad   Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO, posudz. vplyvov na ŽP 

9/    ŽSR Bratislava, GR, Odbor dopravy, Bratislava 1, Klemensova 8 
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10/  ŽSR GR, Odbor bezpečnosti a inšpekcie, 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8 

11/  ŽSR GR, Odbor telekomunikácií, 813 61 Bratislava, Klemensova 8 

12/  ŽSR GR, Odbor oznamovacej a zabezp. techniky a elektrotechniky, 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8 

13/  ŽSR Oblastné riaditeľstvo  917 95 Trnava, Kollárová 36 

14/  ŽSR GR, Odbor železničných tratí a stavieb, 813 61 Bratislava, Klemensova 8 

15/  ŽSR Oblastné riaditeľstvo  Trnava, Sekcia železničných budov, 917 02 Trnava, Bratislavská 6/E 

16/  ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb, 917 02 Trnava, Bratislavská 2/A 

17/  RÚ Verejného zdravotníctva  Bojnice, Nemocničná 8 

18/  Okresný úrad Prievidza, odbor  krízového riadenia 

19/  MO SR  Agentúra správy  majetku, 974 31  Banská Bystrica, ČSA 7 

20/  OR HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 Prievidza 

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

22/  Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1 

23/  SSD, a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8 

24/  StVPS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 

25/  SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

26/  KMET Handlová, a.s. Potočná ul.22 

27/  FIN.M.O.S., a.s. 831 05  Bratislava, Pekná cesta 19 

28/  Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany,  Letná 9 

29/  Slovenský zväz telesne postihnutých, 851 01 Bratislava, Ševčenkova 19 

30/  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16 

31/  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,  010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

32/  SWAN, a.s., 841 04 Bratislava, Borská 6 

33/  BENESTRA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 

34/  Telefonica O2 Slovakia, 851 01  Bratislava, Einsteinova 24 

35/  Energotel, a.s. 821 08 Bratislava, Miletičova 7 

36/  OCAM, s.r.o., 811 02 Bratislava, Paulínyho 8, P.O.Box 271 

37/  SITEL s.r.o., 851 01 Bratislava, Kopčianska 18 

38/  Slov. elektrizačná a prenosová sústava, a.s., 824 84 Bratislava, 26, Mlynské Nivy 59/A 

39/  Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky telekomunikácií a bezpečnosti MV SR  

       Odbor telekomunikácií, 812 72 Bratislava, Pribinova 2 

40/  SVP š.p. 969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8 

41/  PRODEX Projektovanie stavieb, 851 01 Bratislava, Rusovská cesta 16 

42/  SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3 , 921 80 Piešťany 

43/  ORPZ, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza 

44/  SPF 

 

 

 

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, na verejne prístupnej oznamovacej tabuli Spoločného obecného úradu v Handlovej, web stránke 

mesta Handlová a verejne prístupnej tabuli  mesta Handlová.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Handlovej, 

Námestie baníkov č.7, číslo dverí 10. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
adresa:                                                                                        tel: 046 5477 475                                                               e-mail: socu@handlova.sk                                            

972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7                                      
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