
Obec - Obecný úrad Malý Lapáš 
Hlavná ulica 87/4 

951 04 Malý Lapáš 

Číslo: 85/2020-stav.-002                                                             Vo Veľkom Lapáši dňa 14.09.2020 
 
 
Slovak Telekom, a. 
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava  
 

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 

- verejná vyhláška - 
 
 

    Dňa 07.04.2020 podal navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom: S com SK s.r.o., so sídlom Na pántoch 22, 

831 06 Bratislava, na Obec Malý Lapáš návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 

„INS_FTTH_NEVE_04_Malý Lapáš“ 

lokalita umiestnenia stavby - v obci Malý Lapáš po uliciach: Pohranická, Brezová, Jaseňová, 
Agátová, Lipová, Smreková, Javorová, Na priehon, Jágerská, Gaštanová, Vŕbová, Zoborská, 
Tribečská, Štiavnická, Oravská, Muránska, Kremnická, Inovecká, Nitrianska, Vajanského, Na 
pažiti, Palárikova, Kollárova, Hurbanova, Chalupkova, Bernolákova, Športová, Sv. Martina, 
Slnečná, Zemianska, Bodocká, Pod vinohradmi, Hlavná, Čerešňová, lokality s novou výstavbou 
a pripojenie k ulici Nový dvor, katastrálne územie Malý Lapáš. 
    Obec Malý Lapáš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) zastúpená starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa 
§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdil 
návrh podľa § 37 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a §39a 
stavebného zákona 
 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y 
 

„INS_FTTH_NEVE_04_Malý Lapáš“ 

 
v rozsahu: 

SO 01 – optická sieť FTTH  
Cieľom výstavby je vybudovanie novej optickej siete FTTH do určených domov a nebytových 
priestorov - poskytnúť komplexné riešenie komunikačných potrieb - prenos hlasu, pripojenie na 
internet a poskytovanie digitálnej televízie v najvyššej kvalite.  
Trasa je navrhnutá zemnými prípojkami z novobudovaných PODB. Nová trasa FTTH siete sa bude 
vetviť po uliciach obojstranne, v niektorých bude výkop realizovaný len na jednej strane. Primárna 
časť siete FTTH povedie od novobudovaného transportného bodu na ulici Na priehon a bude 
ukončená v nových PODB. Od PODB k zákazníkom povedie sekundárna sieť, ktorá sa bude 
budovať mikrotrubičkami 24,12,7,4,2,1x7/4mm. V niektorých častiach, kde nebude realizovaný 
výkop, budú využité existujúce stĺpy na pripojenie domov cez vzdušnú FTTH. Potreba stĺpov pre 
novobudovanú sieť je však výrazne nižšia ako pri metalickej sieti. 
Trasa výkopov je navrhovaná prevažne v zelených pásoch. Križovania komunikácií, miestnych 
ciest a chodníkov sú navrhované podvŕtaním. 
V predmetnej stavbe dôjde ku križovaniu vodného toku Kadaň, kde bude využitá existujúca 
chránička položená pri výstavbe diaľkových optických kabelov. 
Dĺžka trasy výkopu cca 16.840m. 
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Umiestnenie stavby – v obci Malý Lapáš po uliciach:  
Pohranická, Brezová, Jaseňová, Agátová, Lipová, Smreková, Javorová, Na priehon, Jágerská, 
Gaštanová, Vŕbová, Zoborská, Tribečská, Štiavnická, Oravská, Muránska, Kremnická, Inovecká, 
Nitrianska, Vajanského, Na pažiti, Palárikova, Kollárova, Hurbanova, Chalupkova, Bernolákova, 
Športová, Sv. Martina, Slnečná, Zemianska, Bodocká, Pod vinohradmi, Hlavná, Čerešňová, 
lokality s novou výstavbou a pripojenie k ulici Nový dvor. 

katastrálne územie       : Malý Lapáš 

účel stavby                   : inžinierska stavba – líniová stavba – komunikačné účely 
ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto oznámenia. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto   p o d m i e n k y: 

Charakter stavby :  stavba trvalá 

Druh stavby        :  inžinierska stavba    

Účel stavby        :  rozvod optickej siete  
 
1. podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov: 
1.1 – Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2020/3541-2/10304/NIK z 07.02.2020 
- Na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník zabezpečil vykonanie archeologického 

výskumu. Krajský pamiatkový úrad Nitra o archeologickom výskume a podmienkach jeho 
vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7 a § 39 ods. 1 pamiatkového 
zákona.  

- Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude podkladom pre záväzné 

stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. 

- Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí 

troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 
1.2 – Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2020/3541-4/18637/NIK zo 06.03.2020 
- Krajský pamiatkový úrad Nitra v zmysle § 35 ods. 4 písm. b), § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 

pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka a z vlastného podnetu rozhodol,  

že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom záchrany 
archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby. 

- KPÚ Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR 
č.253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 

pamiatkového fondu, určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického 

výskumu: 

Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu: 

- archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania 

výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác vykonávaných za použitia zemného 

stroja s plochou lyžicou, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou 

sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,  

- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 
výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu 
v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba), pričom zemina, 
vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom 
kovov, 

- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná 
držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do ich 
odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového 
zákona. Správcu nálezu, prevod práv vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje 
§ 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný: 

- podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

- zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, 
s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem 
iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

- vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného 

archeologického výskumu, 
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- realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu 
stavby, 

- v prípade zistenia nehnuteľných archeologických objektov, ako sú torzá architektúr 

v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší 

postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra, 

- zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona 

výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR (ďalej len „PÚ SR) na posúdenie do 

90 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu a o termíne 

predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra, 

- podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie  

výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového 
zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, spolu so 

stanoviskom PÚ SR do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej  dokumentácii 

KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ulica č. 2, 949 
21  Nitra,  

- zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese:  

- http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedictvo-/ochrana-
pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html 

1.3 – Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, č. OU-NR-PLO1-

2020/012151 z 11.02.2020 
- Tunajší úrad, ako kompetentný orgán ochrany poľnohospodárskej podľa § 23 

zákona č. 57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z. (ďalej len 
„zákon“) Vám oznamuje, že k predloženému zámeru nemá výhrady. 

- Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 17 zákona 
- Pri použití poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať podľa § 18 zákona 
1.4 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP č. OU-NR-OSZP3-2020/012479-002 zo 04.02.2020 
- Na predmetnom území platí 1. stupeň ochrany - § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny. Na pozemkoch sa v súčasnosti sporadicky nachádzajú dreviny rastúce mimo 
lesa, vrátane verejnej zelene, na ktoré sa vzťahuje § 47 ods. 1, 3, 4 a 5 zákona, a ktoré 
prekážajú aj umiestneniu stavby, čím sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny v oblasti 
ochrany drevín. 

- Tunajší úrad, za účelom zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny, podľa § 82 ods. 12 
zákona, určuje podmienky vykonávania činnosti, vrátane opatrení na zmiernenie alebo 
odvrátenie účinkov činnosti, nasledovne.  
Do podmienok územného rozhodnutia požadujeme zahrnúť nasledovné podmienky: 

- Akékoľvek terénne úpravy súvisiace s prípravou staveniska nesmú byť realizované v 
predstihu, možno ich začať len s právoplatným územným rozhodnutím. 

- Plánované inžinierske siete nesmú byť budú v konflikte s vysadenými drevinami. V opačnom 
prípade je potrebné opatriť všetky IS pevnou geotextíliou proti prerastaniu koreňov alebo ich 
uložiť do pevnej chráničky. 

- Živočíchy,  ktoré  pri  realizácii  akýchkoľvek  stavebných  prác,  uviaznu  vo  výkopoch,  alebo  
iných  stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného 
úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh 
alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto 
v okolí. 

- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej 
organizácii ochrany prírody  ŠOP  SR  S-CHKO  Ponitrie,  Samova  3,  949  01  Nitra  (tel. 
037/7764  901,  mobil:  +421  903298310,  fax: 037/7764 903. 

- Výrub drevín (krovín a stromov) vykonať len na základe právoplatného a v čase nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia aj právne účinného rozhodnutia povoľujúceho orgánu, t. 
j. Obce Malý Lapáš (v intravilánoch obcí) a na základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra – 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedictvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedictvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html
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OSŽP3 (v extraviláne obcí, na ornej pôde bez limitu všetky dreviny) a to v mimovegetačnom a 
mimohniezdnom období (od 1.10. do 31.3 v bežnom roku). 

- Pri realizácii prác, nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín (stromov a krov) rastúcich 
mimo lesa v zmysle § 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dreviny 
nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo 
zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.). 

- U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010. Ochranné pásmo 
stromov je 2,5 m od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm 
treba ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné 
vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín. 
Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad: 

- Na výrub existujúcich drevín rastúcich mimo lesa, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje súhlas 
(rozhodnutím) Obce Malý Lapáš (v intravilánoch obcí) a na základe rozhodnutia Okresného 
úradu Nitra – OSŽP3 (v extraviláne obcí) v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny (v súčasne platnom znení) a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

- Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť 
stavebnému úradu zároveň s návrhom na vydanie územného rozhodnutia (súlad s rozsudkom 
Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009).  

1.5 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, súhlas orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-

2020/012480-02/F49 z 18.02.2020 

- stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN (vo vodnom 
hospodárstve), 

- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod a pod.),  
- pre križovanie vodného toku je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 ods. 1 

písm. a) vodného zákona a súhlas správcu daného vodného toku. 

1.6 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, súhlas orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-NR-OSZP3-

2020/016520-002 z 23.03.2020 

- Uvedenú investíciu realizovať podľa predloženej dokumentácie (spracovateľ: S com SK s.r.o., 
dátum 12/2019) a platných STN 

- Postupovať v súlade s vyjadrením vydaným SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia dolnej 
Nitry, pod č. CS SVP OZ PN 1852/2020/2 zo dňa 12.02.2020: 

- K prácam na zatiahnutí mikrotrubičiek do existujúcej chráničky pod dnom koryta toku Kadaň, 
nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Pavlecha (M: 0905/401 428), s ktorým je práce na 
pobreží potrebné koordinovať. 
Po odkontrolovaní zrealizovania križovania toku zástupca správy povodia prevedie zápis do 
stavebného denníka o správnosti realizácie v zmysle požiadaviek správy povodia. 

- Upozorňujeme, že v prípade nedostatočného krytia jestvujúcej chráničky pod dnom koryta 
bude nutné realizovať nové križovanie s dostatočným krytím, min. 1m pod projektovanou 
niveletou dna koryta. Pre správne verifikovanie hĺbky uloženia jestvujúcej chráničky pod dnom 
koryta v predstihu odstrániť nánosy v koryte v šírke 2 m od osi chráničky obojstranne, s 
následným zistením hĺbky uloženia vedenia pod dnom za účasti zástupcu správy povodia. 

- Narušené pobrežie zarovnať, dôkladne zhutniť, dopestovať trávny kryt a odstrániť pozostatky 
stavebnej činnosti. 

- Profil križovania označiť orientačným stĺpikom v betónovej pätke cca 3m od brehu obojstranne 
s tvaromiestnym stanovením zástupcom správy povodia s prihliadnutím na terénne pomery. 

- Po zrealizovaní stavby odovzdať správcovi povodia dokumentáciu skutočného prevedenia 
križovania vodného toku v reze a v situácii s porealizačným geodetickým zameraním. 

- V prípade pretrhnutia a poškodenia chráničky s optickým káblom pri činnosti súvisiacej so 
správou a údržbou vodného toku Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. bez 
dokladovania prebratia hĺbky uloženia chráničky pod dnom zástupcom správy povodia, SVP 
š.p. nezodpovedá za škody spôsobené pri porušení optického vedenia. 

1.7 – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, z 12.02.2020 
- K prácam na zatiahnutí mikrotrubičiek do existujúcej chráničky pod dnom koryta toku Kadaň, 

nutne prizvať zástupcu správy povodia Ing. Pavlecha (M: 0905/401 428), s ktorým je práce na 
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pobreží potrebné koordinovať. Po odkontrolovaní zrealizovania križovania toku zástupca 

správy povodia prevedie zápis do stavebného denníka o správnosti realizácie v zmysle 

požiadaviek správy povodia. 
- Upozorňujeme, že v prípade nedostatočného krytia jestvujúcej chráničky pod dnom koryta 

bude nutné realizovať nové križovanie s dostatočným krytím min. 1m pod projektovanou 
niveletou dna koryta. Pre správne verifikovanie hĺbky uloženia jestvujúcej chráničky pod dnom 
koryta v predstihu odstrániť nánosy v koryte v šírke 2 m od osi chráničky obojstranne, 
s následným zistením hĺbky uloženia vedenia pod dnom za účasti zástupcu správy povodia. 

- Narušené pobrežie zarovnať, dôkladne zhutniť, dopestovať trávny kryt a odstrániť pozostatky 
stavebnej činnosti. 

- Profil križovania označiť orientačným stĺpikom v betónovej pätke cca 3m od brehu obojstranne 
s tvaromiestnym stanovením zástupcom správy povodia s prihliadnutím na terénne pomery. 

- Po zrealizovaní stavby odovzdať správcovi povodia dokumentáciu skutočného prevedenia 
križovania vodného toku v reze a v situácii s porealizačným geodetickým zameraním. 

- V prípade pretrhnutia a poškodenia chráničky s optickým káblom pri činnosti súvisiacej 

so správou a údržbou vodného toku Slovenským vodohospodárskym podnikom $. p. 

bez dokladovania prebratia hĺbky uloženia chráničky pod dnom zástupcom správy 

povodia, SVP š. p. nezodpovedá za škody spôsobené pri porušení optického vedenia. 

1.8 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie o odpadoch, č. OU-NR-OSZP3-2020/012481-F43 

z 05.02.2020 
- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; 

pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, 
je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§14 ods. 1 zák. č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia 
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. 

- Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi 
kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť 
pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu). 

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o 
množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 

1.9 – Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, č. OU-NR-OKR1-2020/012309-2 

z 18.02.2020 
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie stavby. 
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie. 

1.10 – Obec Malý Lapáš, vyjadrenie k trasám výkopu, č. 122/2020, 164/2020-01 TE-5 

z 24.02.2020 
- Všetky trasy viest' vo výkopoch, čím by sa zabezpečila eliminácia vzdušných vedení. 
- Doplniť možnosť' pripojenia k nehnuteľnostiam na parc. č. 5/18, 5/17, 5/20, 5/19. 
- Doplniť' možnosť pripojenia nehnuteľnosti na ulici Nový dvor na parc. č. 440/2. 
- Zvážiť' možnosť' pripojenia nehnuteľností, ktoré vzniknú na parc. č. E110, E117. 

1.11 – Slovenský pozemkový fond, č. SPFZ116671/2020, SPFS70239/2020/RO-13 

z 20.08.2020 
- stavebník umiestni IS len v nevyhnutnom rozsahu s takým trasovaním, aby vecným 

bremenom bola zaťažená, čo najmenšia plocha parcely SPF a NV a len v prípade, že 
siete sa nedajú trasovať po inom pozemku, 

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného 
rozhodnutia stavby podá na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore návrh na 
vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade 
so stavebným povolením stavby, 

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a NV, 
- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli 

byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na 
svoje náklady, 
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- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky 
SPF a NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF 
v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a NV, 

- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými 
nákladovými položkami, 

- ide o stavbu vo verejnom záujme, pre ktorú možno pozemky NV vyvlastniť alebo 
vlastnícke práva k nim obmedziť. 

- SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu nasledovne: 
podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 
predpisov nárok na jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti 

sa uplatňuje v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného 

obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník 
nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený 

podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku 
v príslušnom podniku. 

- Slovak Telekom, a. s. je podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov podnikom poskytujúcim verejné siete alebo 
verejné služby na základe všeobecného povolenia na poskytovanie sietí a služieb. Podnik 
poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu je subjekt, ktorému zo zákona č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vzniká právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu. 

1.12 – Okresný úrad Nitra, odbor cestnej opravy a pozemných komunikácií, č. OU-NR-

OCDPK-2020/019362-002 zo 07.04.2020 
- Pri realizácii predložených zámerov treba dodržať zákon číslo 135/1961 Zb. v nadväznosti na 

vyhlášku č. 35/1984 Zb., ako i príslušné STN. 
- Počas realizácie stavby žiadame, aby stavebnými úpravami nedošlo k zúženiu súčasnej 

prejazdnej šírky cesty – t.j. asfaltová vozovka a nespevnená krajnica cesty. 
- Pred realizáciou je nutné požiadať správcu komunikácie III/1662, Regionálnu správu a údržbu 

ciest Nitra, a.s. o súhlasné stanovisko. 
- Pri  zásahu  do  cestného  telesa  je  potrebné  požiadať  majiteľa  komunikácie  III/1662,  

Úrad  Nitrianskeho samosprávneho kraja o vyjadrenie. 
- Výstavbou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. narušeniu odvodnenia cestnej komunikácie. 
- Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať OU Nitra, OCDPK v zmysle ustanovenia § 8 ods. 

1 zákona č. 135/1961 Zb., o povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1662 a v zmysle 
ustanovenia § 3 ods. 5, písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o určenie dočasného dopravného 
značenia na ceste III/1662 počas realizácie stavebných prác. 

1.13 – Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., č. 1014/2020 zo 04.08.2020 

- Každé križovanie zemného opt. kábla scestným telesom v našej správe 111/1662 žiadame 

zrealizovať pretláčaním pod cestou v chráničke tak, ako je to riešené v predloženej PD — 
výkresová časť - rezy cestným telesom č. A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H, I-I, K-K. 

- Pretláčania pod cestou žiadame zrealizovať v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou asfaltovej 
vozovky cesty. Situovaním montážnych jám riadených pretlakov nesmie dôjsť k narušeniu 

statiky cestného telesa, ani k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky na ceste III/1662. 
Montážne jamy pretlakov žiadame opatriť vhodným pažením. 

- Výkopová zemina, ako aj stavebný materiál nesmú byť uložené vo vozovkovej časti cesty, ani 
v cestnej priekope. Po zrealizovaní pretlakov žiadame o adekvátnu spätnú úpravu narušenej 
časti telesa cesty v mieste montážnych jám pretlakov s ich hutnením po vrstvách 20 až 30 cm. 

- Výkopovú ryhu pre navrhovaný opt. kábel v súbehu s cestou III/1662 žiadame trasovať 
v zelených pásoch — t.j. za vonkajšou hranou svahu cestnej priekopy tak, ako je to riešené v 
PD — výkresová časť — situácie N.1- až N.7 a rezy cestným telesom č. A-A, B-B, C-C, D-D, 
E-E, F-F, G-G, H-H, I-I, K-K. Káble vo výkopovej ryhe žiadame uložiť v hĺbke min. 1,2 m pod 
úrovňou daného terénu a opatriť výstražnou fóliou. Trasovanie opt. kábla v súbehu s cestou 

III/1662 riešiť bez zásahu, resp. uchytenia na cestných objektoch - / most, priepust / v našej 
správe. 

- Po uložení opt. káblov do výkopovej ryhy žiadame zrealizovať adekvátnu spätnú úpravu 
narušenej časti telesa cesty so zhutnením výkopovej zeminy po vrstvách 20 až 30 cm. 
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Asfaltová vozovka cesty 1II/1662 nesmie byť stavbou porušená. 
- Započatie stavebných prác dotýkajúcich sa cestného telesa, ako aj ich uloženie je stavebník 

povinný písomne, alebo telefonicky v termíne do 5 dní oznámiť správcovi 
komunikácie / v zast. Ing. Gabaj , alebo Ing. Ribar /. 

- Stavebník je zodpovedný za všetky škody a znečistenia vzniknuté na pozemnej komunikácii a 
jej príslušenstve počas stavby a musí ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

- O povolenie zásahu do pozemnej komunikácie III/1662 v rámci predmetnej stavby je v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / cestný zákon / požiadať Okresný 
úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Akýkoľvek prípadný iný zásah do telesa cesty III/1662 počas realizácie predmetnej 

stavby je potrebné písomne odsúhlasiť so správcom komunikácie. 

1.14 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, 

č. CS 6892/2020, CZ 10501/2020 z 02.04.2020 

- optické podzemné káble umiestniť bez zásahu do spevnenej časti vozovky za cestnú 
priekopu, či chodník alebo v stiesnených pomeroch uličného priestoru bezvýkopovou 
technológiou, 

- pri trasovaní žiadame dodržať §18, ods.3, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého trasa podzemných vedení 
musí byť umiestnená mimo teleso cesty III/1662 a cestného pozemku, 

- križovanie cesty realizovať výlučne technológiou pretláčania chráničky kolmo na os cesty 
v zmysle platnej STN v hĺbke, ktorú určí správca cesty III.triedy, 

- štartovacie a montážne jamy umiestniť za chodník alebo za vonkajšiu stranu priekopy 

a vnútornú stranu cieľovej jamy, čo najďalej od spevnenej časti vozovky, 
- uvedené požiadavky Žiadame zapracovať do PD a predložiť na vyjadrenie správcovi cesty, 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorý je splnomocnený pri súbehoch 
a pretláčaniach inžinierskych sietí bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa za vlastníka ciest II. 
a III. tried a ktorého stanovisko žiadame rešpektovať, 

- v tejto súvislosti upozorňujeme, že investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese 
a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.4 a 5 zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. 

1.15 – Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, č. ASM – 41 – 

251/2020 z 05.02.2020 
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 

priestore stavby evidované. 
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 

(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

1.16 – Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-47-012/2020-ING 

z 26.03.2020 
- Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Nitre po náležitom posúdení 

predloženej dokumentácie v súlade s § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 Z. z. 
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky nemá námietky k predloženému plánovanému projektu stavby, ktorý vybudovanie 
novej elektronickej telekomunikačnej siete v obci Malý Lapáš. 

- Zároveň Vás upovedomujeme, že je nevyhnutné v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie riešiť konkrétne nároky na zásah a vyvolané obmedzenia s ohľadom 
na dotknutú komunikáciu tak, aby práce boli realizované bez obmedzenia cestnej premávky. 

- V prípade ak predmetnou realizáciou dôjde k užívaniu komunikácií iným než 
zvyčajným spôsobom alebo iným účelom, než na ktoré sú určené, je potrebné povolenie 
príslušného cestného správneho orgánu (Okresný úrad Nitra a obec Malý Lapáš) na zvláštne 
užívanie komunikácií so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Nitre. 

- Rovnako aj v prípade nutnosti použitia prenosného dopravného značenia na pozemnej 
komunikácii je potrebné obrátiť sa na príslušný cestný správny orgán, a to podľa druhu 
dotknutej komunikácie za účelom vydania určenia k použitiu a umiesteniu prenosného 
dopravného značenia. 

- Zároveň Vás upovedomujeme, že vzhľadom k zabezpečeniu zákonného povoľovacieho 
procesu v jednotlivých stupňoch realizácie predmetnej stavby je nevyhnutné postupovať v 
súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
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zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, t.j. predložiť 
prostredníctvom príslušného správneho orgánu žiadosť spolu s dokumentáciou, ku ktorej bude 
možné následne z hľadiska bezpečnosti a plynulosti zaujať jednoznačné stanovisko. 

- Nakoľko z predloženej žiadosti a dokumentácie je zrejmé. že stavbou bude dotknutá 
celá obec Malý Lapáš. všetky miestnej komunikácie a aj cesta III/1662, a to výkopmi 
v cestnej zeleni, v chodníkoch a aj v telese komunikácií, je potrebné dôsledne dodržiavať 
vyššie uvedené podmienky tak, aby boli zachované podmienky bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky a aj podmienky bezpečného pohybu chodcov okolo každého pracovného 
miesta. 

1.17 – Západoslovenská distribučná, a. s., zo 16.03.2020 
- V mieste plánovanej stavby prichádza k styku s káblovými VN a NN vedeniami našej 

spoločnosti. Tieto vedenia požadujeme pred začatím zemných prác vytýčiť pracovníkom ZSD. 
Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí požadujeme dodržať STN EN 332000-5-52:2012, 
STN EN 341010, STN EN 736005 a §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z.. 

- Vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu 
podperných bodov a celistvosť uzemnenia. Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod 
napätím žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenia STN 34 3108 pre 
zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i. 

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 
podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 
ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 
stavby môžu prísť do styku. 
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 
blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

- Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť na odsúhlasenie. 

1.18 – SPP — distribúcia, a.s., č. TD/NS/0192/2020/Ch z 27.02.2020 
- 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 100m, 

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

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendáš tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 

dní pred začatím plánovaných prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z 

dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a 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 1,0m na každú 
stranu 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 obsypu 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 

http://www.spp-distribucia.sk/


- rozhodnutie č. 85/2020-stav.-002 zo dňa 14.09.2020, str. 9/17 - 
 

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

doterajšie krytie a hĺbku 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. 0800 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušovanie 
povinností v ochrannom, resp. bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 

plynárenských zariadení môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípade trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 
3000/2005 Z.z. (Trestný zákon), 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené 
v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre 
plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02, 

- 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 plynárenských 
zariadení dodržať min. odstupové  vzdialenosti v zmysle technické normy 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 a pod.. 

1.19 – Slovak Telekom a.s. č. 6612006230 z 03.03.2020 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné     
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť        
podľa bodu 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, 
+421 0902719875. 

- 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. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 
zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
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- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V §67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove 
a prístupovým bodom k nej. 

1.20 – ORANGE SLOVENSKO a.s., č. BA-0439/2020 z 31.01.2020 

- Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 

Bratislava. 
- Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom 
PTZ Orange Slovensko, a.s..  

- Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy 

o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná 

organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 
správcovi PTZ. 

- Upozorňujeme, že : 
vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 
TKZ iných prevádzkovateľov; 
rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho 
vyjadrenia; 

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ 
farbou, alebo kolíkmi/; 

https://www.telekom.sk/vviadrenia
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- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od 
skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 
hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ; 
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu; 
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ; 
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrannom pásme; 
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou; 
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a 
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery); 
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 
721 378; 
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia); 
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy. 

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 
povinnosti podlá § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. 

- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 
1.21 –  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra č. 13606/2020 z 20.02.2020 

- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete (verejný vodovod) v 
prevádzke ZsVS, a.s. OZ Nitra (ďalej IS).  

- Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske siete príslušnými 
správcami, IS vytýčime na základe objednávky uplatnenej u OZ Nitra. 

- ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu (min. 1,5 metra 
pri dimenzií potrubia do 500mm a min. 2,5 metra pri dimenzií potrubia nad 500mm od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany) v zmysle § 19 
Zákona č. 442/2002 Z.z.. 
V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 v pásme ochrany je zakázané:  

- Vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 
ktoré obmedzujú prístup k vodovodu  

- Vysádzať trvalé porasty  

- Umiestňovať skládky 

- Vykonávať terénne úpravy  

- Pri súbehu a križovaní IS žiadame dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN EN 805, vrátane 
STN 73 6005, zároveň žiadame dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 
Z.z.. 

- Upozorňujeme na existenciu vodovodných prípojok v navrhovanej trase. 

- Použité chráničky musia byť farebne odlíšené od vodovodného potrubia v zmysle platnej 
legislatívy.  

- IS v prevádzke OZ Nitra nachádzajúce sa v úseku výstavby požadujeme zakresliť do 
dokumentácie pre stavebné povolenie. 

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie.  

1.22 – Nitriansky samosprávny kraj, č. CS 6035/2020, CZ 5137/2020 zo 14.02.2020 

- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľností vo vlastníctve NSK, 

- miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov, 

- všetky práce súvisiace s realizáciou elektronickej komunikačnej siete budú vykonané na 
náklady investora stavby, 

- prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnostiach odstráni investor na vlastné náklady, 

- po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
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- pred zahájením prác upovedomiť vlastníka a správcu nehnuteľnosti 15 dní vopred.  

1.23 – LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Topoľčianky, č. 2840/140-20 

z 05.05.2020 

- Po preskúmaní dokumentácie OZ Topoľčianky súhlasí s umiestnením hore uvedenej stavby. 

- Toto vyjadrenie dávame s podmienku, že OZ Topoľčianky nezodpovedá za škody súvisiace s 
obhospodarovaním lesa, škodami spôsobenými abiotickými činiteľmi ani kalamitnou situáciou. 
Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať o naše vyjadrenie. 

1.24 – Obecné siete, s.r.o., č. Vy 14/5/2020 z 22.06.2020 

- Vyjadrenie Na vami definovanom území sa nachádzajú naše telekomunikačné zariadenia a 
rozvody. 

- Vytýčenie telekomunikačných sietí/ zariadení je možné vykonať v termíne:  

- Platnosť vyjadrenia je do termínu kolaudácie stavby Toto vyjadrenie je platné do 

kolaudácie stavby, príp. do zmien realizácie projektu súvisiaceho s predmetom 

vyjadrenia. 

- 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. 

- Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany 

telekomunikačných zariadení podľa prílohy : Všeobecne podmienky k vyjadreniam 

stavieb. 

1.25 – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, č. 31/2020-Tú z 08.06.2020 

- Komisia súhlasí s uvedenou stavbou za podmienky, že pred vydaním stavebného povolenia 
bude uzatvorená zmluva o odplatnom vecnom bremene. Nami navrhovaná jednorázová 
odplata za vecné bremeno 0,60,- €/m2 + DPH vrátane ochranného pásma.  

- Po zrealizovaní stavby žiadame odovzdať 1x porealizačné zameranie v digitálnej forme. 
Pozemky budú po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu.  

 

2.  Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: 

2.1 Pri spracovaní projektu k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a 
bezpečnostné pásma: existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí 
a elektronických zariadení. 

  
 

3. Ďalšie podmienky : 
3.1  Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma v zmysle 

STN.  
3.2  Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržiavať všetky STN EN vzťahujúce sa na navrhované 

stavebné konštrukcie, časti stavieb a technické zariadenia. 
3.3  Pri vypracovaní PD stavby je projektant (oprávnená osoba v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v 

znení neskorších predpisov) povinný dodržať objektovú skladbu stavby. 
 

4. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: 
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.  
 
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva 
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude  podaná 
žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.  
 
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 
navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 07.04.2020 podal navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom: S com SK s.r.o., so sídlom Na pántoch 22, 831 
06 Bratislava, na Obec Malý Lapáš návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
„INS_FTTH_NEVE_04_Malý Lapáš“, lokalita umiestnenia stavby - v obci Malý Lapáš po uliciach: 
Pohranická, Brezová, Jaseňová, Agátová, Lipová, Smreková, Javorová, Na priehon, Jágerská, 
Gaštanová, Vŕbová, Zoborská, Tribečská, Štiavnická, Oravská, Muránska, Kremnická, Inovecká, 
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Nitrianska, Vajanského, Na pažiti, Palárikova, Kollárova, Hurbanova, Chalupkova, Bernolákova, 
Športová, Sv. Martina, Slnečná, Zemianska, Bodocká, Pod vinohradmi, Hlavná, Čerešňová, 
lokality s novou výstavbou a pripojenie k ulici Nový dvor, katastrálne územie Malý Lapáš.      
    Dňa 16.06.2020 pod č. 85/2020-stav.-001 oznámila Obec Malý Lapáš začatie územného 
konania o umiestnení stavby. V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne 
námietky ani pripomienky. 
Obec Malý Lapáš ako vecne príslušný stavebný úrad posúdila návrh podľa § 37 a § 38 
stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a zistila, že jej 
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ani životné prostredie 
neohrozuje.  
Do vydania územného rozhodnutia boli predložené nasledovné stanoviská, vyjadrenia dotknutých 
orgánov a organizácií, ktoré spolu pôsobili v územnom konaní: 
- záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Nitra  
- rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad Nitra  
- stanovisko Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie 
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP 
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy  
- vydanie súhlasu Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy  
- stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany 
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie o odpadoch  
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia 
- vyjadrenie Obec Malý Lapáš  
- vyjadrenie Slovenský pozemkový fond 
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor cestnej opravy a pozemných komunikácií 
- vyjadrenie Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., 
- stanovisko Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií 
- vyjadrenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku 
- vyjadrenie Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre 
- vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s. 
-   vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. Bratislava  
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava  
- vyjadrenie Orange Slovensko a.s.  
- vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra  
- vyjadrenie Nitriansky samosprávny kraj 
- vyjadrenie LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Topoľčianky 
- vyjadrenie Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 
- vyjadrenie Obecné siete, s.r.o, zo dňa 02.06.2020 
- stanovisko Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, zo dňa 15.05.2020 
- vyjadrenie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, zo dňa 04.02.2020 
- vyjadrenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Nitra, zo dňa 12.02.2020 
- zaslanie trás kanalizácie Obec Malý Lapáš, zo dňa 24.02.2020 
- súhlasy a vyjadrenia dotknutých vlastníkov pozemkov  
- 2x projektová dokumentácia vypracovaná: Ing. Svatopluk Fröhlich 
 
Stanoviská, ktoré sa týkali územného konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. Umiestnenie stavby vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu a je 
v súlade s územným plánom obce. 
Na základe  horeuvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto 
rozhodnutia. 
 

  P o u č e n i e 

     Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie 

sa podáva na Obec Malý Lapáš. 
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    Toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 177 až 193 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 
poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 
 
 
 
 

PaedDr. Peter  Š v e c, Ph.D. 
                starosta obce 

 
 
 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou : 
1. Obec Malý Lapáš – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní : 

 
 
 

........................................................                      ................................................................ 
vyvesené dňa                                                                zvesené dňa   

 
2. Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený splnomocneným 

zástupcom: S com SK s.r.o., so sídlom Na pántoch 22, 831 06 Bratislava  
3. Obec Malý Lapáš, so sídlom Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš 
4. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra 
5. Slovenský pozemkový fond, P.O.BOX 14, 840 05 Bratislava  
6. Lesy SR ŠP, Lesy SR ŠP, OZ Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky 
7. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Hradné námestie 7, Nitra 
8. RNDr. Veronika Šimko PhD., Brezová ulica 29/13, Malý Lapáš 
9. ZMESTAV NR s.r.o., Vašinova 46, Nitra 
10. AGRO - DVOR, s.r.o., Pohranice 
11. Mgr. Mária Snopová, Malý Lapáš 250 
12. Mária Moravčíková, Malý Lapáš 18 
13. Andrej Krátky, Lipová ulica 252/3, Malý Lapáš 
14. Mária Krátka, Lipová ulica 252/3, Malý Lapáš 
15. Ľuboš Krajmer, Malý Lapáš 34 
16. Kristína Krajmerová, Malý Lapáš 34 
17. Ing. Dušan Macai, Malý Lapáš 240 
18. Mgr. Soňa Macaiová, Malý Lapáš 240 
19. Aneta Glendová, Alekšince 409 
20. Peter Kuzma, Červeňova 38, Nitra 
21. Katarína Porubská, Kremnická 670/17, Nitra 
22. Patrik Együd, Štiavnická 689/18, Nitra 
23. Mgr. Štefan Piršč, Smreková ulica 245/1, Malý Lapáš 
24. Mgr. Jana Pirščová, Smreková ulica 245/1, Malý Lapáš 
25. Ivan Benedikovič, Holubyho 508/14, Nitra 
26. Matej Grác, Dr. J. Budayho 653/53, Nitra-Janíkovce 
27. Mária Šupejová, Jelenec 248 
28. Ing. Martin Giertl, Opavská 26/A, Bratislava 
29. Milan Benko, Bizetova 458/31, Nitra  
30. Róbert Barát, Pod hájom 134/45, Vinodol 
31. Ing. Martin Mikláš, Cabaj 202, Cabaj - Čápor 
32. Marek Lobodáš, Hviezdoslavova 1971/1, Čadca  
33. Marta Lobodášová, Hviezdoslavova 1971/1, Čadca 
34. Martin Lahučký, Dunajská 14/24, Nitra 
35. Michal Korpáš, Oravská ulica 629/5, Malý Lapáš 
36. Ing. Peter Varga PhD., Murániho 32/2, Nitra  
37. Mgr. Juliana Vargová, Murániho 32/2, Nitra 
38. Michal Greguš, Smreková 3092/8, Žilina 
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39. Ing. Soňa Gregušová, Smreková 3092/8, Žilina 
40. Emília Récka, Veľký Lapáš 559 
41. Radoslav Récky, Veľký Lapáš 460 
42. Ing. Martin Hodúl, Murániho 33/10, Nitra 
43. Mgr. Anna Bendíková, Hrušov 99 
44. Jaroslav Kuzmín, Údernícka 320/23, Handlová 
45. Zuzana Kuzmínová, Údernícka 320/23, Handlová 
46. Ľuboš Pekarčík, Oravská Jasenica 99 
47. ČENTÉŠ Slovakia, spol. s.r.o., Golianova 20, Nitra 
48. LKT BUILDING, s.r.o., Pod Zlatým brehom 46, Nitra 
49. Mgr. Tomáš Darnadi, Ždiarska 705/9, Nitra 
50. Ing. Miroslava Darnadiová, Ždiarska 705/9, Nitra  
51. Peter Moravčík (ml.), Golianovo 142 
52. Peter Moravčík (st.), Golianovo 142 
53. Mária Hegedüšová, Veľký Lapáš 215 
54. Pavel Šrank, Malý Lapáš 20 
55. Marián Šrank, Veľký Lapáš 609 
56. Margita Bandúrová, Nemčiňany 323 
57. Zuzana Špaňová, Okružná 13, Levice 
58. Veronika Trnková, Veľký Lapáš 447 
59. Peter Šrank, Veľký Lapáš 213 
60. Emília Kollárová, Javorová 36, Hurbanovo 
61. Dušan Šrank, Veľký Lapáš 236 
62. Ľudovít Šrank, Veľký Lapáš 310 
63. JUDr. PaedDr. Eva Machynová, Veľký Lapáš 375 
64. PhDr. Mário Šrank, Veľký Lapáš 385 
65. MSJ group, s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava 
66. Ľuboš Dvonč, Golianovská 396/13, Nitra 
67. Mgr. Dávid Šmatlák, Kremnická ulica 562/3, Malý Lapáš 
68. Ľubomír Štubňa, Malé Tatry 6452/5C, Ružomberok 
69. Vladimíra Líšková, Kremnická ulica 562/3, Malý Lapáš 
70. Ing. Martin Kasana, Dlhá 819/31, Nitra 
71. Bc. Ivana Kasanová, Dlhá 819/31, Nitra 
72. Mária Kondelová, Obchodná 511/10, Bratislava 
73. Helena Papová, Alexyho 365/4, Nitra 
74. Eva Siklenková, Veľký Lapáš 581 
75. Pavel Šrank, Veľký Lapáš 163 
76. Jana Pirščová, Malý Lapáš 245 
77. Silvia Krivošíková, Sládkovičova 305/6, Nitra 
78. Peter Hanuska, Čajkovského 434/40, Nitra 
79. Mária Pilková, Veľký Lapáš 290 
80. Helena Vaškovičová, Sídl. Lúky 1118/32, Vráble 
81. Peter Hanuska, Veľký Lapáš 232 
82. Vojtech Dian, Malý Lapáš 114  
83. Jozef Dian, Bethovenova 8, Nitra 
84. Mária Karabinošová, Malý Lapáš 16 
85. Margita Bryndzová, Malý Lapáš 146 
86. Miroslav Moravčík, Malý Lapáš 61 
87. Štefánia Dragúňová, Sládkovičová 15, Piešťany 
88. Karol Foltan, Malý Lapáš 77 
89. Helena Nedoroščíková, Veľký Lapáš 471 
90. Etela Ballová, Malý Lapáš 168 
91. Zdenko Balla, Veľký Lapáš 168 
92. František Kondé, Malý Lapáš 141 
93. Rudolf Balla, Veľký Lapáš 158 
94. Eva Ballová, Gen. Goliana 1, Trnava 
95. JUDr. Miroslav Balla, Čajkovského 420/9, Nitra 
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96. Jozef Balla, Veľký Lapáš 
97. Ľuboš Szabo, Nitrianska 109/18, Dolné Lefantovce 
98. Vlasta Tomcová, Na strži 1199/49, Praha 4, Česká republika 
99. Ladislav Balla, Dvořákova 30, Nový Bor, Česká republika 
100. Helena Stromecká, Polevsko 198, Česká republika 
101. Věra Adamová, Březová 1388/5, Duchcov, Česká republika 
102. Veronika Hegedűšová, Športová ulica 36/26, Malý Lapáš 
103. Iveta Titková, Malý Lapáš 34 
104. Marcela Gažová, Malý Lapáš 31 
105. Monika Dianová, Malý Lapáš 32 
106. Jozef Šrank, Sídlisko Lúky 1116/29, Vráble 
107. Jozef Šrank, Golianovo 199 
108. Miroslav Filip, Veľkomoravská 1176/62, Trenčín  
109. Mária Karabinošová, Golianovo 186 
110. Veronika Szombathová, Malý Lapáš 13 
111. Adela Moravčíková, Malý Lapáš 110  
112. Ing. Helena Zaťková, Kúpelná 299/10, Nitra 
113. Margita Tichanská, Veľký Lapáš 392 
114. Miroslav Récky, P.Jilemnického 2528/21, Spišská Nová Ves 
115. Terézia Mustafová, Veľký Lapáš 263 
116. Melánia Bukaiová, sídl.Lúky 1112/15, Vráble 
117. Margita Jakubičková, Dlhá 4965/12, Senec 
118. Helena Fajtová, Kľukatá 1684/70, Bratislava  
119. Alžbeta Šranková, Veľký Lapáš 430 
120. Ján Šrank, Veľký Lapáš 478 
121. Mária Šranková, Párovce 577/24, Úľany nad Žitavou 
122. Jozef Šrank, 493, Veľký Lapáš 493 
123. Alfonz Šrank, 542, Veľký Lapáš 542 
124. Ľudovít Šrank, Suchá 144, Nejdek, Česká republika  
125. František Šrank, Novomeského 512/2, Nitra,  
126. Štefánia Kostolániová, Malý Lapáš 127 
127. Helena Papová, Alexyho 365/4, Nitra 
128. Mária Ballová, Pod Vinohradmi 9, Nitra 
129. Ľudmila Horemužová, Kamenná 1106/73, Nitra 
130. Gabriel Benko, Malý Lapáš 64 
131. Jozef Sklenár, Jelenec 94 
132. Dana Holanová, Lomnická 585/30, Nitra  
133. Mária Planková, Nábrežie Mládeže 553/19, Nitra 
134. Angela Pintérová, Lehota 430, Lehota 
135. Klaudia Mišurová, Golianovo 13 
136. Gabriela Plánková, Pôtor 96 
137. Kvetoslava Plánková, Pôtor 183 
138. Ľubomír Plánka, Sv. Martina 54/12, Malý Lapáš 
139. Alžbeta Horňáková, Veľký Lapáš 573 
140. Radoslav Plánka, Malý Lapáš 83 
141. Klára Danišová, Malý Lapáš 83 
142. Miroslav Černý, Malý Lapáš 80  
143. Beáta Černá, Malý Lapáš 80 
144. Štefan Černý, Malý Lapáš 8 
145. Eva Miavcová, Malý Lapáš 51 
146. Mária Černá, Malý Lapáš 8 
147. Šimon Bryndza, Malý Lapáš 146 
148. RNDr. František Hušek, Tríbečská 658/3, Nitra 
149. Ing. Juraj Poliak, Trieda A. Hlinku 606/29, Nitra 
150. Mária Petríková, Bazovského 416/12, Nitra 
151. Eva Pagáčová, Malý Lapáš 63 
152. Jozef Tamašek, Sídlisko Lúky 1129/47, Vráble 
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153. Mária Ballová Mária, Veľký Lapáš 415 
154. Viliam Patala, Kollárova ulica 369/17, Malý Lapáš 
155. Barbora Mieresová, Kollárova ulica 369/17, Malý Lapáš 
156. Ing. Mária Lacinová Šillíková, ulica Na pažiti 166/9, Malý Lapáš 

 

Doručí sa účastníkom konania obvyklým spôsobom : 
157. Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený 

splnomocneným zástupcom: S com SK s.r.o., so sídlom Na pántoch 22, 831 06 
Bratislava  

158. Obec Malý Lapáš, so sídlom Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš 
159. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 94901 Nitra 
160. Slovenský pozemkový fond, P.O.BOX 14, 840 05 Bratislava  
161. Lesy SR ŠP, OZ Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky 
162. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Hradné námestie 7, Nitra 
163. Ing. Svatopluk Fröhlich, svatopluk.frohlich@scom.cz 

 

Doručí sa dotknutým osobám verejnou vyhláškou :  
164. Vlastníci susedných pozemkov a susedných stavieb 

 

Doručí sa dotknutým orgánom a správcom IS :  
165. OR hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, Nitra 
166. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, Nitra 
167. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, Nitra 
168. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, Nitra 
169. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra 
170. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, Nitra 
171. Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 
172. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 

949 01 Nitra 
173. ZSVS  a.s., Za hydrocentrálou 4, Nitra 
174. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
175. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava  
176. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
177. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09  Bratislava 
178. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
179. Obec Malý Lapáš 


