OBEC RADOŠINA
Školská 416/3, 956 05 Radošina
______________________________________________________________
Číslo: Výst.630/2020-Pa-002

v Topoľčanoch, dňa 08.03.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Dňa 20.11.2020 podal navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava /IČO: 36 361 518/ v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01
Topoľčany, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „PE_Radošina, VN242,
VNK“, stavebné objekty „SO 01- VN podzemné vedenie“ a „SO 02- VN nadzemné
vedenie“ na pozemkoch „líniová stavba“ v kat. území Radošina.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Projektovú dokumentáciu vypracoval v mesiaci 11/2020 Ing. Roman Danóci.
Obec Radošina ako príslušný stavebný úrad podľa § ll7 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva
podľa ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „správny poriadok“) a § 39a stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

"PE_Radošina, VN242, VNK"
v rozsahu stavebných objektov:
„SO 01- VN podzemné vedenie“
„SO 02- VN nadzemné vedenie“
na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Radošina tak, ako je to zakreslené vo
výkrese situácie SO 01 a SO 02 v mierke 1:1000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto
rozhodnutia ( doručuje sa len navrhovateľovi), ktorej navrhovateľom je

Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
/IČO: 36 361 518/.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1.Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. líniová stavba v kat. území Radošina
v súlade s overenými výkresmi projektovej dokumentácie, tak, ako je to zakreslené vo
výkrese situácie SO 01 a SO 02 v mierke 1:1000.
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2. Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 01- VN podzemné vedenie
SO 02- VN nadzemné vedenie
3.Predmetom územného rozhodnutia je zlepšenie dodávky elektrickej energie pre
odberateľov v kat. území Radošina. Stavba bude umiestnená v blízkosti významného
archeologického a paleontologického náleziska Čertova pec.
SO 01- VN podzemné vedenie
a) Navrhované VN podzemné vedenie č. 242
Stavebný objekt SO 01 časť „a“ rieši umiestnenie nového podzemného vedenia č. 242, ktoré
nahradí demontovanú časť VN nadzemného vedenia č. 242 od priehradovej transformačnej
stanice TS 0078-006 po podperný bod č. 33. Navrhované VN podzemné vedenia budú
zrealizované káblami typu 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x95. Trasa VN podzemného vedenia bude
vedená od priehradovej transformačnej stanice TS 0078-006 a bude križovať cestu II. triedy
č. 499 a vodný tok Radošinka, ktoré budú riešené riadeným pretláčaním v plastovej chráničke
HDPE o priemere 200 mm. Štartovacia jama riadeného pretláčania bude realizovaná na
parcele č. 2639/2 v časti asfaltového parkoviska podľa výkresovej časti tejto projektovej
dokumentácie. Ďalej bude trasa VN podzemného vedenia pokračovať pozdĺž cesty II. triedy
č. 499. Potom bude trasa VN podzemného vedenia druhýkrát križovať vodný tok Radošinka
podľa výkresovej časti tejto projektovej dokumentácie. VN podzemné vedenie bude
ukončené na vymenenom podpernom bode č. 33 na navrhovanom zvislom úsekovom
odpínači ÚO 127/242 s obmedzovačmi prepätia a konzolou káblových koncoviek. Pri
križovaní iných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do plastovej chráničky. Dĺžka
chráničky musí presahovať 1 m za okraje križovaného objektu. VN kábel bude v bežnej trase
uložený v káblovej ryhe 65 x 120 cm s pieskovým lôžkom v hĺbke 1m. Kábel bude zvrchu
prekrytý krycími doskami z polyetylénu KPL 250/10 a výstražnou fóliou.
SO 02- VN nadzemné vedenie
a) Demontáž časti VN nadzemného vedenia č. 242
Stavebný objekt SO 02 časť „a“ rieši demontáž VN nadzemného vedenia, ktoré tvorí prípojku
pre priehradovú transformačnú stanicu TS 0078-006. V rámci tohto stavebného objektu bude
demontované nadzemné vedenie od betónového podperného bodu č. 33 po transformátorovú
stanicu TS 0078-006. Priehradová transformátorová stanica TS 0078-006 a zostáva.
Demontovaný úsek je vyhotovený vodičmi 3 x Alfe 35, ktoré sú vedené v betónových
podperných bodoch. Počas demontáže bude odstránený všetok konštrukčný materiál
a základy stožiarov. Dĺžka demontovaného úseku VN vedenia bude 840 m.
4.Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie predložiť vypracovanú podľa § 9 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5.Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie dať na posúdenie oprávnenej
právnickej osobe podľa zákona č. 124/2006 Z.z..
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6. Príslušným stavebným úradom na povolenie stavby „PE_Radošina, VN242, VNK“ je
Obec Radošina.
7. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí:
Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné
a stavebné konanie:
- v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike žiadame rešpektovať všetky existujúce
energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, stanovisko č. ASM-41-2238/2020:
- všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 76747/2020/494:
- s realizáciou navrhovanej činnosti prác súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
-záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa VZ „prameň „Hlavina“ a
studní HGR-4, HGR-9 a HNB-1“. V zmysle rozhodnutia o vymedzení ochranných pásiem č.
ŽP ŠVS2006/01250 Dk je potrebné osobitné posúdenie s návrhom optimálnej úrovne
ochrany vodárenských zdrojov pri realizácii niektorých činností, o. i. aj vrtné práce, a všetky
zemné práce a činnosti, ktorými sa narušia pokryvné vrstvy s výnimkou zemných prác
súvisiacich sa stavbou a údržbou rodinných domov a rekonštrukcie a opravy výrobných
zariadení a skladov včítane inžinierskych sietí.
-mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave,
zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt; údržba, dopĺňanie pohonných hmôt a
opravy strojov používaných pri stavebných prácach nebudú vykonávané na nespevnených
plochách, ale na miestach na to určených. Prípadné zriadenie stavebného dvora, parkovanie
mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma II. stupňa.
-v prípade krátkodobého parkovania v tomto území je nutné umiestniť pod motorovú časť
nepriepustné záchytné vane. V prípade úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená
sanácia pôdy a vody. Počas prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbent /napr. V APEX/
na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok. Prípadný
kontaminovaný materiál uložiť do nepriepustného kontajnera a zabezpečiť jeho zneškodnenie
v súlade s platnou legislatívou.
-o prípadnom úniku škodlivých látok bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov
štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s. Nitra.
-všetky odpady vznikajúce pri demontáži existujúcich stožiarov musia byť odvezené z
územia OP a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
-upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu územia OP II. stupňa
vodárenského zdroja.
-začiatok prác oznámiť správcovi vodárenského zdroja: Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a.s. OZ Topoľčany.
-v záujmovom území osadenia nového kábla sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú.
-z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác na pokládke nového VN zemného
vedenia vedúcemu strediska VPS Topoľčany p. Michaličkovi.
-vyjadrenie má platnosť 2 roky. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné znovu požiadať ZsVS,
a.s. OZ Topoľčany o opätovné odsúhlasenie vyjadrenia.
SPP distribúcia, a.s., stanovisko č. TD/NS/0718/2020/Kr:
-po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami v správe SPP-D
-stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
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-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email:
pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka
-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
-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 SPP-D,
-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon
-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
-k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
-OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie- Opak, stanovisko
k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie č. OU-TOOSZP-2020/009897-002:
-predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.
-upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je
nutné riadiť sa § 47 zákona.
-výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3.
kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu
realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného
povolenia.
-zároveň Vám podľa § 4 zákona vyplýva povinnosť, ako postupovať pri realizácii stavebných
prác, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov
alebo ich biotopov.
-Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy
ochrany prírody a krajiny nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného
povolenia.
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie- ŠSOH, stanovisko č.
OU-TO-OSZP-2020/009935-002:
-počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradených podľa Katalógu
odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):
Druh odpadu - Názov odpadu - Kat.
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16 02 16 - Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15-0
17 01 01 - Betón-O
17 04 02 - Hliník-O
17 04 05 - Železo a oceľ - O
Upozornenie pre realizátora prác:
-s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, nakladať podľa zákona 79/2015 Z. z. o
odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
-podľa § 77, ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku
uskutočňovania stavebných a demolačných prác, vykonávaných pre právnické osoby alebo
fyzické osoby - podnikateľov je ten, pre koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené
práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o
odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.,
-odpady odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
-zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
-zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom
mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s
týmto zákonom,
-prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je
považovaný za odpad a musí s ním byť naložené v súlade so zákonom o odpadoch,
-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.
Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č. KPUNR-2020/201182/82408/GRO:
-na predmetnej stavbe je potrebné, aby stavebník Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518, 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.
-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.
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., stredisko správy a údržby Topoľčany
stanovisko č. 480/2020:
-realizátor stavby nezačne s prácami, pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti
zamestnanca RSÚC; stredisko Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie
-po ukončení prác stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka
cestnej komunikácie (ďalej CK) aj s fotodokumentáciou o mieste stavby
-práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie
-stavebný zásah do konštrukcie vozovky - nepovoľujeme. Križovanie vedenia s cestnou
komunikáciou 11/499 riešiť výlučne pretlakom
-RSÚC Nitra a. s.; stredisko správy a údržby Topoľčany v rámci projektu Modernizácia ciest
región Topoľčany 2. etapa realizovala opravu povrchu vozovky CK 11/499. Na základe
uvedeného požadujeme predmetnú stavbu realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu
obnoveného krytu vozovky. V prípade porušenia cestného telesa bude žiadateľ po dobu
piatich rokov od ukončenia prác zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli pri
realizovaní stavby,
-požadujeme realizovanie prác mimo zimného obdobia t. j. od 01.12.2020 do 28.02.2020 sa
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nebudú na CK realizovať žiadne stavebné práce, nakoľko by sa skomplikovala zimná údržba
ciest
-požadujeme doložiť stanovisko majiteľa CK - NSK Nitra
-zemina z výkopu pozdĺž CK musí byť uložená mimo cestného telesa, aby nedochádzalo k
znečisťovaniu vozovky
-pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením, ktoré bude v súlade so
zákonom č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a bude vyhovovať požiadavkám normy STN 01
8020
-žiadame, aby investor resp. dodávateľ stavby vyzval zástupcu RSÚC Nitra a.s.; stredisko
správy a údržby Topoľčany (tel.0903 204 691) na kontrolu dodržiavania technologických
postupov počas prác
-po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu
-svoje súhlasné stanovisko podmieňujeme dodržaním odseku č.10 tohto listu
Michlovský, spol. s.r.o., stanovisko č. BA-3072/2020:
-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 objednáte!’ farbou, alebo kolíkmi /
-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
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-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
-pred záhrmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery) o 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
-ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : xxxx
Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612026140:
-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 k 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: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421
32 6521289
-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.
-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
-Prílohy k vyjadreniu:
• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
-Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 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.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 7231/2020/04,
CZ 34034/210/2020:
-navrhovaná trasa VN podzemného vedenia 2x križuje a bude vedená v súbehu s
vodohospodársky významný vodný tok Radošinka, hydrologické číslo poradia: 4-21-12, číslo
v správcovstve: 308 v správe našej organizácie.
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-ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku je v zmysle STN 75 2102
stanovené vo vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica
vodnej hladiny s priľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho,
aby sa vylievala do priľahlého územia.
- v ochrannom pásme nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami,
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- s navrhovaným križovaním v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
- k začatiu prác pri križovaní tokov požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia hornej
Nitry v Topoľčanoch - (p. Hlavačka/0914398244) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
-pred zásypom štartovacej a cieľovej jamy a pred zásypom ryhy v súbehu s vodným tokom
žiadame prizvať nášho pracovníka k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia vedenia, resp.
chráničky. O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku.
-nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok
správcu. Miesto križovania po oboch stranách vodného toku označiť viditeľnými značkami
„POZÓR NEBAGROVAŤ“.
-ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme je zakázané.
- v prípade úpravy toku alebo opravy existujúcej úpravy toku, ak bude vedenie v kolízii s
touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov resp. ochranných
pásiem, si investor (Západoslovenká distribučná a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
- takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodných tokoch, vytýči bezodplatne
trasovanie vedenia v danom záujmovom územi.
- po zrealizovaní stavby žiadame miesto križovania nami spravovaného majetku zamerať a
porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať na
kolaudačnom konaní nášmu zástupcovi na Správu povodia hornej Nitry v Topoľčanoch.
-správca vodných toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené
účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. §
49 ods. 5 vodného zákona.
-ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií,
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie č.
CS 10559/2020, CZ 42103/2020:
-návrhom umiestnenia podzemného VN vedenia nesmie prísť k narušeniu stability cestného
telesa a tiež k zhoršeniu odtokových pomerov dotknutej cesty 11/499,
-pri trasovaní podzemného VN vedenia 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 II. triedy a cestného pozemku,
-križovanie cesty II/499, realizovať v zmysle predloženej PD technológiou riadeného
pretláčania s uložením potrubia do chráničky. Chráničku žiadame uložiť v celej šírke
pretláčaného úseku až po steny štartovacej a montážnej jamy. Horná hrana chráničky musí
byť uložená min. 2,5m pod niveletou vozovky,
-spätnú úpravu výkopov vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v
hrúbke max. 30 cm v zmysle platnej STN,
-nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II. triedy ani skladovanie
materiálu na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
-v tejto súvislosti upozorňujeme, že stavebník 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 a v prípade ich nedodržania budeme
požadovať náhradu škôd,
-upozornenie: Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu v dotknutom úseku predloženej dokumentácie v roku 2019 stavbu
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„Cesta II/499 Nemčice - Radošina - hranica kraja", spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.
Udržateľnosť projektu a záruka na zrealizované práce je 5 rokov.
-predloženým technickým riešením predmetnej stavby nesmú byť ovplyvnené ciele a
funkčnosť projektu, ktorého cieľom je „Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T
a cestám I. triedy". Na základe uvedeného nesmie byť zo strany tretích osôb realizáciou
predmetnej plánovanej stavby porušená novovybudovaná spevnená časť vozovky, krajnice
ani odvodnenie cesty II/499.
Okresný úrad Topoľčany, odbor pozemkový a lesný, stanovisko k vydaniu územného
rozhodnutia č. OU-TO-PLO-2020/010015-002:
-nakoľko budú stavbou dotknuté lesné pozemky, je potrebné po právoplatnosti územného
rozhodnutia dotknutú časť týchto pozemkov dočasne/trvale vyňať z plnenia funkcie lesov.
Stavbu je možné následne povoliť a realizovať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
-pri realizácii projektu ( po vyňatí) zákaz znečisťovať les - na priľahlé lesné pozemky nebude
vyvážaný stavebný ani iný komunálny odpad počas budovania stavby a jej prevádzkovania.
-je potrebné dodržiavať ochranu priľahlých lesných pozemkov,
-po ukončení stavebných prác bude odstránený prebytočný stavebný materiál z lesných
pozemkov.
-dodržiavať protipožiarnu ochranu lesných pozemkov
-nesmie dôjsť k porušeniu zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
-v prípade zmeny predmetného projektu, ktorá sa dotkne lesných pozemkov, je potrebné túto
skutočnosť bezodkladne nahlásiť na „OU-TO-PLO“.
-stavebník nesmie na priľahlých lesných pozemkoch skladovať stavebný, ani iný materiál.
- vjazd motorových vozidiel, pomocou ktorých bude stavba realizovaná, je potrebné riešiť s
obhospodarovateľom dotknutých lesných pozemkov.
-tieto podmienky je potrebné uviesť v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby
Okresný úrad Topoľčany, odbor pozemkový a lesný, stanovisko k vydaniu územného
rozhodnutia č. OU-TO-PLO-2020/009917-002:
-investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 „zákona“ OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na
použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok
podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do
jedného roka za účelom realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s
vybudovaním investície) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia
poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,
-ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m2) je potrebné požiadať
OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17
zákona č. 220/2004 Z.z.,
- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m2 bude potrebné obrátiť sa na
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova
trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“).
-OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona č.
220/2004 o ochrane pôdy a pri schvaľovaní ÚPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne
pred realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý
záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné postupovať podľa §13,§14,§15,§16a§17 zákona
220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).
-parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha,
zastavané plochy a nádvoria nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v
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tomto prípade nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej
pôdy podľa §17 zákona č. 220/2004 Z.z.
Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, stanovisko
č. OU-TO-OCDPK-2021/001742-002:
- z hľadiska ochrany cesty II/499 súhlasíme s navrhovaným riešením a žiadame rešpektovať
nasledovné pripomienky.
-pred začatím stavebných prác investor stavby požiada OU Topoľčany o vydanie povolenia
na zvláštne užívanie cesty II/499 podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. za účelom
realizácie stavby „PE_Radošina, VN242, VNK“.
stavebník požiada OU Topoľčany o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom
ochrannom pásme podľa § 1 ods. 5 zákona, č. 135/1961 Zb.
-ak pri realizácii stavby bude investor zasahovať do dopravného priestoru cesty, je povinný
požiadať OU Topoľčany o určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f)
zákona č. 135/1961 Zb.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania- vlastníci dotknutých pozemkov a stavieb ako aj vlastníci susedných
pozemkov a stavieb (právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté), Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Slovenský pozemkový fond,
Nitriansky samosprávny kraj, Peter Jánoš, Katarína Jánošová a Západoslovenská distribučná,
a.s., v zastúpení Soňa Sokolová nemajú námietky k umiestneniu predmetnej stavby.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona
3 roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podané ohlásenie
alebo žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie
Dňa 20.11.2020 podal navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava /IČO: 36 361 518/ v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01
Topoľčany, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „PE_Radošina, VN242,
VNK“, stavebné objekty „SO 01- VN podzemné vedenie“ a „SO 02- VN nadzemné vedenie“
na pozemkoch „líniová stavba“ v kat. území Radošina.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Projektovú dokumentáciu vypracoval v mesiaci 11/2020 Ing. Roman Danóci.
K žiadosti navrhovateľ doručil projektovú dokumentáciu stavby pre územné rozhodnutie
a záväzné stanoviská dotknutých orgánov. Dokumentáciu vypracoval projektant s odbornou
spôsobilosťou tak, ako je ustanovené v § 45 ods. 4 stavebného zákona.
Obec Radošina ako stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov oznámila dňa 27.01.2021 začatie územného konania verejnou
vyhláškou( veľký počet účastníkov konania, líniová stavba) listom č. Výst.630/2020-Pa-001
a vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňapandémiu ochorenia COVID 19 upustila v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona od
miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. Účastníci konania boli upovedomení, že sa
k podkladom žiadosti o územné rozhodnutie môžu vyjadriť v lehote 7 pracovných dní odo
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dňa doručenia oznámenia. Zároveň ich správny orgán upozornil, že na námietky uplatnené po
stanovenej lehote nebude prihliadať. V rovnakej lehote sa mohli vyjadriť dotknuté orgány.
Dotknuté orgány si mohli na vyjadrenie vyhradiť predĺženie lehoty. Žiaden z účastníkov
konania nevzniesol k predloženej žiadosti žiadne pripomienky ani námietky. Zároveň žiadny
z dotknutých orgánov nepožiadal správny orgán o predĺženie lehoty a preto správny orgán
nemusel lehotu predlžovať.
Podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona pri líniových stavbách alebo v odôvodnených
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí územného konania verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa
nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. Nakoľko sa jedná
o veľký počet účastníkov konania a líniovú stavbu, stavebný úrad oznámil účastníkom
konania začatie konania verejnou vyhláškou.
Obec Radošina ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona posúdila
predložený návrh, zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posúdila námietky
a stanoviská účastníkov konania a zistila, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné
prostredie neohrozuje.
Stavebný úrad v zmysle § 37 ods. 2 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie
územného rozhodnutia predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb
požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúmal návrh a jeho súlad s Územným
plánom Obce Radošina a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdil, či vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú
hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody,
ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným
orgánom.
Pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov stavebný úrad skoordinoval
a premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia.
V zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku správny orgán postupoval v konaní v úzkej
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie
týka a dal im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať.
Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú
kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil
ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.
Podľa § 32 správneho poriadku správny orgán sa snažil zistiť presne a úplne skutočný
stav veci a za tým účelom si obstaral potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nebol
viazaný len návrhmi účastníkov konania, ale rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre
rozhodnutie si správny orgán určil.
Na základe tohto posúdenia vydal stavebný úrad podľa § 39a stavebného zákona
rozhodnutie o umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia
a v súlade so zakreslením vo výkrese situácie SO 01 a SO 02 v mierke 1:1000, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. V priebehu územného konania stavebný úrad
nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali vydať rozhodnutie o umiestnení stavby, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Obec Radošina, Školská 416/3, 956 05 Radošina, a to podľa ust.
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§ 53 a § 54 správneho poriadku. 15-dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť
nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý
rozhodnutie vydal. Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto
rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

Toto rozhodnutie je oznámené formou verejnej vyhlášky (líniová stavba, veľký počet
účastníkov konania), preto musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Verejnou vyhláškou sa rozhodnutie doručí vlastníkom dotknutých pozemkov (právnické
osoby a fyzické osoby), ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu
byť rozhodnutím priamo dotknuté:
-

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Soňa
Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany

-

register „C“: parc. č. 2630, 2638/2, 2667/1, 2638/1, 2659/1- Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. 1012/7, 950 50 Nitra

-

register „C“: parc. č. 2628- Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817
15 Bratislava

-

register „C“: parc. č. 2675/6- Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01
Nitra

-

register „C“: parc. č. 2639/2- Peter Jánoš a Katarína Jánošová, Hečkova 631/44, 956
05 Radošina

-

a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (právnické osoby a fyzické osoby),
ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným
pozemkom a stavbám môžu byt rozhodnutím priamo dotknuté

Vyvesí sa:
1. Obec Radošina– úradná tabuľa
2. Obec Radošina- (www.radosina.sk)
Vyvesené dňa:...........................

Pečiatka a podpis: ............................

Zvesené dňa............................

Pečiatka a podpis:.....................
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Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany- splnomocnený zástupca
navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova č.
1856, 955 01 Topoľčany
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357,
955 01 Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40
Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Nám. L. Štúra 1738, 955 40
Topoľčany
Okresný úrad Topoľčany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Ľ.
Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
SPP– distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Topoľčany, Tovarnícka 2208, 955 55
Topoľčany
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry,
Škultétyho 1359/9, 955 01 Topoľčany
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 01 Banská
Štiavnica
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Náb. Ivana
Krasku 3, 921 01 Piešťany
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy komunikácií, Pod
Kalváriou 2003, 955 01 Topoľčany
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O. BOX 4, 974 08 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
- Obec Radošina- pre spis

