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STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Mesto Nová Dubnica, ako  príslušný špeciálny stavebný úrad  podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a podľa § 3a ods. 4 

zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len 

"stavebný úrad"/ v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona ţiadosť o stavebné povolenie, 

ktorú dňa 5.11.2014 podalo  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica  IČO: 

0317586  zastúpené Ing. Petrom Marušincom ,  na základe plnej moci zastúpené  spoločnosťou a- vision, 

s.r.o. so sídlom Soblahovská 21, 911 01 Trenčín zastúpenú konateľom Ing. arch. Petrom Kohoutom  (ďalej len 

"stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

Rozvoj komunikačnej siete 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 641/1, 780/4(vznikla z pozemku  register „C“ 780/3) , 

780/5(vznikla z pozemku  register "E" parc. č. 5006/6) v katastrálnom území Veľký Kolačín, register "C" parc. 

č. 460/26, 460/55, 460/56, 460/58 ( vznikli z pozemku  register „E“ 299),  460/59, 460/60, 460/61  (vznikli 

z pozemku  register „E“ 300),  460/64(vznikla z pozemku  register "E" parc. č. 5004/3) v katastrálnom území 

Nová Dubnica. 

Rozhodnutie na  umiestnenie stavby  vydal  stavebný úrad podľa § 117 ods.1 v spojení s ustanovením § 119 

ods.3 stavebného zákona , Mesto  Dubnica  nad Váhom pod č. Výst.-26488-Čk-TS1-A/10 vydané v spise 

č.1698/2014 dňa 22.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2014. 

Stavba obsahuje stavebné objekty: 

 

SO 01 - Hrubá úprava terénu 

SO 10 - Verejné osvetlenie 

SO 11 - Komunikácie a chodníky 

SO 02.2- Kanalizácia - daţďová 

 

Popis a účel stavby: 

SO 01 - Hrubá úprava terénu pod komunikácie 

Hrubá úprava terénu  pod komunikácie  sa prevedie odhumosavaním plochy 3800m
2
 pod plochou na výstavbu 

komunikácie v hrúbke 0,15m. Zhrnutie sa prevedie v priečnom smere zhora  nadol. Zemina sa uloţí na depóniu. 

Deponovaná hlina sa pouţije na úpravu cestného telesa zahumusovaním. Hrubá úprava pre osadenie 

komunikácie sa predpokladá v objeme 1500m
3
.Súčasťou hrubej úpravy terénu je oddrenáţovanie výverov vody 

s odvedením na terén. 
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SO 10 - Verejné osvetlenie 

Rieši vonkajšie osvetlenie chodníka a komunikácie. Vonkajšie osvetlenie bude riešené výbojkovými svietidlami 

s úspornými zdrojmi, ktoré budú osadené na oceľových stoţiaroch s výškou 6m s káblovým zemným rozvodom 

AYKY do 25mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom rozvádzača RVO. Dĺţka trasy 270m. 

Rozvodná sústava NN 3PEN 50Hz,  AC 230/400V TN-C-S 

Stupeň dodávky el. energie podľa STN 34 1610  č.3 

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:ţivých častí krytím, izoláciou, zábranou, polohou neţivých častí 

základná odpojením vadnej časti podľa STN 33 2000-4-41 zvýšená pospojovaním (uvedením na rovnaký 

potenciál) 

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-3 AA7,AB8,AC1,AD3,AE2,AF2,AH1,AN2,AQ2,AR2,BA1 

SO 11 - Komunikácie a chodníky 

Predmetom je návrh prístupovej komunikácie do územia, napojená stykovou kriţovatkou na štátnu cestu 

III/06164. Komunikácia je navrhnutá pre vozidlá do dĺţky 9,0m. Polomery obrúb v mieste napojenia budú R 

=10m. Uhol napojenia na  štátnu cestu  bude 90stupňov. Napojenie  bude zriadené  v km 2,219 štátnej cesty 

III/06164. 

Miestna komunikácia  je navrhnutá  ako obojsmerná smerovo nerozdelená funkčnej triedy C2 , kategórie MO-

7,0/30(MO-78,5/30).Šírka komunikácie je 6,0m.Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2% vľavo v smere 

staničenia. Pozdĺţny sklon je premenlivý od 1,35% do 8,5%. Dĺţka komunikácie je 279,48m.Pozdĺţ 

komunikácie je navrhnutá vsakovacia priekopa so vsakovacími jamami . V mieste napojenia na štátnu cestu 

bude priekopa zaústená do navrhovaného priepustu DN600. Na styku navrhovanej komunikácie so štátnou 

cestou je navrhnutý horský vpust priečne cez vozovku. Toto riešenie zabezpečí, aby vody z prístupovej 

komunikácie nevytekali na štátnu cestu. Horský vpust bude zaústený do navrhovanej vsakovacej priekopy. 

Pozdĺţ komunikácie  vpravo je navrhnutý chodník šírky 2m. Priečny sklon chodníka je 2% smerom do vozovky. 

Chodník  v mieste navrhovanej kriţovatky bude napojený na jestvujúci chodník. 

Konštrukcie komunikácií- asfaltový betón ACo 11-II,50/70, spojovací postrek asfaltový C50B4 0,7 kg/m2, 

asfaltový betón ACo 16-II,50/70, spojovací postrek asfaltový C50B4 0,7kg/m2, cementom stlmená zrnitá zmes 

CBGM C8/10, štrkodrva ŠD 0-63 celková hrúbka 540mm 

Konštrukcia chodníka- zámková dlaţba DL 60,lôţko z drveného kameňa DK 4-8, cementom stmelená zrnitá 

zmes CBGM, štrkodrva ŠD 0-32 celková hrúbka 370mm 

Obrubníky: komunikácia bude lemovaná po pravej strane v smere staničenia cestným obrubníkom 

1000/260/150 uloţeným na stojato do betónového lôţka z C 16/20.Prevýšenie obrubníka 120mm.Obrubníky 

budú pouţité aj v oblúkoch. Po ľavej strane komunikácia lemovaná krajníkom 1000/200/100 uloţeným do 

úrovne vozovky. Chodníky zo strany zelene budú lemované záhonovými obrubníkmi 500/200/50 ukladanými na 

stojato do betónového lôţka s bočnou oporou na úrovni chodníka.  

SO 02.2- Kanalizácia – daţďová 

Projekt daţďovej kanalizácie rieši odvedenie daţďových odpadových vôd z navrhovanej komunikácie do 

sústavy vsakovacích objektov. Daţďové odpadové vody budú zvedené do navrhovaného cestného rigola 

v ktorom budú zriadené jednotlivé vsakovacie systémy vo  vzdialenosti cca 35 cm od seba. Vsakovacie systémy 

budú prevedené z boxov Wavi Q -bic príslušného rozmeru. Bloky budú uloţené na štrkové lôţko hr.15 cm, fr. 

8-16mm, obalené geotextíliou GTPP 30/30 a obsypané štrkom fr.16-32 mm. Dno vsakovacieho systému bude 

uloţené na priepustnom podloţí, vo výške min. 1,0m nad ustálenou hladinou spodnej vody. Rigol na päte svahu 

bude ukončený posledným vsakovacím systémom a bezpečnostným prepadom vyústeným na druhej strane 

štátnej cesty, tu na pozemku investora  bude zriadený havarijný vsakovací systém. Na styku  navrhovanej 

komunikácie so štátnou cestou je navrhnutý horský vpust priečne cez vozovku DN 600 dlhý 14m so sklonom 

1% Horský vpust bude zaústený do navrhovanej vsakovacej priekopy. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala 

spoločnosť  a- vision, s.r.o. Soblahovská 21, 911 01 Trenčín HIP Ing. arch. Peter Kohout  autorizovaný 

architekt č. osv. 1421 

 Ing. Juraj Knapp, č. osv. 0924*A2 komplexné architektonické a inţinierske sluţby 
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 Ing. Igor Ševčík- ARGUS, Dolný Šianec 1,911 01 Trenčín č.osv.5047*Z*12 konštrukcie inţinierskych 

stavieb  

oprávnené odborne spôsobilé osoby podľa stavebného zákona a osobitných predpisov. PD pre stavebné 

povolenie  je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho  

povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo 

fyzickou osobou na to oprávnenou. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

4. Pri uskutočňovaní musia byť dodrţané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné 

technické normy. 

5. Pred začatím stavby je potrebné poţiadať správcov inţinierskych sietí nachádzajúcich sa v území  o ich 

vytýčenie priamo v teréne tak ako je to uvedené v stanoviskách  v právoplatnom územnom rozhodnutí 

a tomto stavebnom povolení. 

6. Stavba bude  dokončená do 12.2018. 

7. Pri stavbe  budú dodrţané všeobecné technické poţiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - 

§ 53 stavebného zákona a príslušné technické normy, najmä  hygienické, protipoţiarne  a bezpečnostné. 

8. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/ -  h/ , stavebného zákona.  

9. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo komunikáciách.   

10. Pre stavbu budú pouţité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu   § 43f stavebného 

zákona , ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

11. Podľa § 66, ods. 2,písm. h/ je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby. 

12. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude  známy po ukončení  výberového konania. 

Stavebník oznámi zhotoviteľa stavebnému úradu najneskôr pre zahájením stavby. Stavbu môţe zhotovovať 

len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie a vykonávanie stavebných prác podľa 

osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.  

13. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude  stavbyvedúci viesť  stavebný denník, do ktorého budú 

zapísané všetky dôleţité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce 

a priebeh výstavby, ktorý bude predloţený ku kolaudácii stavby. 

14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom 

neobťaţoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom atď. a zabezpečil plynulú prevádzku po 

priľahlých komunikáciách.  

15. V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach pri realizácii stavby  resp. znečistenia 

príjazdových komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady stavebník uvedie do pôvodného 

stavu.  

16. Stavebník je povinný dodrţať poţiadavky vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy 

vyplývajúce z osobitných predpisov: 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor č. OU-TN-PLO-2014/030710-002-Pav vydané dňa 

18.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.1.2015 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor č. OU-TN-PLO-2014/030715-002-Pav vydané dňa 

15.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2014 

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor č. OU-TN-PLO-2014/030723-002-Pav vydané dňa 

15.12.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2014 

Krajský pamiatkový úrad  Trenčín, pracovisko Prievidza č. KPUTN-2013/8405-06/39883 vydané dňa 

19.6.2013 

17.  Stavebník je povinný dodrţať poţiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 

vydané podľa osobitných predpisov: 

Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica č. vyjadrenia 8214/23/2014-CA zo dňa 28.10.2014 

 1.Na uvedených parcelách, kde sa budú realizovať jednotlivé SO, sa t.č. nenachádzajú ţiadne IS v našej 

správe. 

 2.Jestvujúci verejný vodovod LT DN 150 je v majetku PVS, a.s. 

 3.Investor zabezpečí vytýčenie tohto vodovodu z dôvodu pripojenia rozšírenia verejného vodovodu. 

Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Sluţby PVS, a.s., ul. 

Nová 133, 017 46 Povaţská Bystrica, tel. 0905 / 850 734. 
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 4.Budovaná verejná kanalizácia v rámci stavby „ Zásobovanie okresu Hava pitnou vodou a odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd" bude v majetku PVS, a.s. 

 5.S navrhovaným rozšírením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie súhlasíme. 

 6.Pripojenie navrhovaného rozšírenia verejnej kanalizácie do KRŠ D141 stoky D-3 a mnoţstvá 

odvádzaných odpadových vôd boli konzultované v súlade s poţiadavkou PVS, a.s. vo vyjadrení č.j. 

5429/23/2014-CA zo dňa 16.7.2014 k PD pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

 7.Rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie sú v súlade so zákonom NR SR č. 

364/2004 Z..z. v znení neskorších doplnkov a zmien vodnými stavbami ( § 52 ). 

 8.Investor ( vlastník rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ) poţiada o vydanie 

stavebného povolenia Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie. 

 9.Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. 

 v znení neskorších doplnkov a zmien, § 3 ods.2. ( ďalej len Zákon ), môţe byť len právnická osoba so 

sídlom na území SR. 

 10.Vlastník verejného vodovodu a verejnej kanalizácie musí mať v súlade so Zákonom prevádzkovateľa 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie ( § 5 Zákona). 

 11. V prípade, ţe budúcim prevádzkovateľom predmetného rozšírenia verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie bude PVS, a.s. na základe nájomnej zmluvy na prevádzkovanie, poţadujeme : 

 rozšírenie verejnej kanalizácie realizovať z materiálu rúr PP DN 300 SN 8 hladkých hrdlovaných 

 ukončenie kanalizácie KRŠ 

 kanalizačné revízne šachty budú DN 1000. s poklopom do komunikácie príslušnej zaťaţiteľnosti, bez 

otvorov, vodotesné , uzamykateľné, upravené do nivelety vozovky komunikácie 

 max. vzdialenosť KRŠ 50 m, v lomových bodoch a pri zmenách smeru prúdenia OV umiestniť KRŠ 

 dodrţať spádové pomery a rýchlosť prúdenia OV v kanalizačnom potrubí v súlade s príslušnými STN 

 rozšírenie verejného vodovodu ukončiť podzemným hydrantom DN 100 (HAWLE, JMA ) s funkciou 

vzdušníka 

 nad vodovodné potrubie rozšírenia verejného vodovodu umiestniť vyhľadávací vodič 

 AŠ vybudovať vodotesnú, s kalovou jímkou 

 pri realizácii podsypu, obsypu, zásypu vodovodného a kanalizačného potrubia, pri konaní tlakovej 

skúšky vodovodného potrubia a skúšky tesnosti kanalizačného potrubia a KRŠ, zabezpečiť prítomnosť 

majstra prevádzky vodovodov a majstra prevádzky kanalizácií v Dubnici nad Váhom, o prítomnosti sa 

vykoná zápis do stavebného denníka 

 pripojenie rozšírenia verejného vodovodu na jestvujúci verejný vodovod bude za prítomnosti zástupcov 

PVS, a.s., vykoná sa zápis do stavebného denníka 

 zabezpečiť monitoring ( kamerové skúšky) kanalizačného potrubia 

 12. V prípade, ţe investor nebude súhlasiť s uvedenými podmienkami PVS, a.s., alebo budúcim 

prevádzkovateľom rozšírenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude iná, odborne spôsobilá 

osoba, v mieste pripojenia rozšírenia verejného vodovodu ( v armatúmej šachte ) bude investor 

povinný vybudovať meranie mnoţstva dodávanej pitnej vody zdruţeným vodomerom a uzatvoriť 

 s PVS, a.s. zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpúadových 

vôd 

 13.Mnoţstvo odvádzaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie v majetku PVS, a.s. bude určované 
na základe odpočtu fakturačného meradla - zdruţeného vodomeru. 

 14. Všetky náklady spojené s prevádzkovaním a údrţbou, vykonávaním opráv rozšírenej časti verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj rozúčtovanie nákladov za dodávku pitnej vody ( vodné ) 

a odvádzanie a čistenie odpadových vôd ( stočné ) znáša budúci prevádzkovateľ a vlastník. 
 15. Uvedené podmienky ţiadame zapísať do stavebného povolenia. 

 Za predpokladu splnenia uvedených podmienok, s PD pre vydanie stavebného povolenia súhlasíme. 

ORANGE SLOVENSKO a.s. , zastúpená správcom Michlaovský, spol. s.r.o. Piešťany č. BA-0445/2013 

 nedôjde   ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a,s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

SPP- distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. 1236/2014/TD zo dňa 21.10.2014  

 S vydaním stavebného povolenia súhlasíme za nasledovných podmienok: 

 1. Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný poţiadať spoločnosť 

SPP- distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu- vytýčenie plynárenských zariadení v teréne. 

 Na základe objednávky adresovanej na LC Nové Mesto n/V. zabezpečí po vzájomnej dohode vytýčenie 

pracovník SPP- distribúcia, a.s., č.t. 032/6265645 p. Ďurichová 
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 2. V záujme predchádzania a poškodzovania plynárenských zariadení SPP- distribúcia a.s., 

vykonáva bezplatne prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré rozsahom 

nepresiahne 1 hodinu alebo dľţku 100 m. 

 3. Dodrţať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu, podľa STN 

736005, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 , STN EN 12007-3, zákona č.251/2012 Z.z.. 

 4.Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na kaţdú 

stranu od plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení. 

 5. Pri obnaţení, kriţovaní, pred obsypom a zásypom trasy, ţiadame prizvať pracovníka TC, alebo MS 

N.M.n./Váhom ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu plynárenských sietí. Kontroly 

budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka. 

 6. V prípade zakrytia zariadení pred vykonaním kontroly ( bod 5 ) má realizátor stavby povinnosť na 

poţiadanie pracovníka SPP-D a.s. ( TC, MS ) na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti 

plynovodov a prípojok. 

 7. Kriţovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005. Pri zistení nedodrţania tejto normy nebude z 

našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovať od investora prekládku 

tohto zariadenia na jeho náklady. 

 8.Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky. 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín vyjadrenie č. 

SCPB/2013/212/14 zo dňa 17.10.2014 súhlasí za nasledovných podmienok: 

 prístupová komunikácia bude vybudovaná so spevneným povrchom, plynulé pripojená na 

zarezaný asfaltový kryt vozovky III/061 64; 

 po vybudovaní rúrového priepustu, uviesť cestu do pôvodného stavu podľa predloţenej PD; 

 dočasné a trvalé dopravné značenie musí byť odsúhlasené dopravnou políciou; 

 po ukončení prác musí byť zachované a funkčné odvodnenie cesty III/061 64; 

 po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu. 

 Povolenie na zvláštne uţívanie cestnej komunikácie a rozkopávkové povolenie vydá na poţiadanie 

stavebníka príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Okresné riaditeľstvo PZ ODI vyjadrenie č. ORPZ-TN-ODI-469-001/2014-ING zo dňa 26.10.2014 

A. Dopravno-technické riešenie 

Dopravný inšpektorát súhlasí s realizáciou stavby za dodrţania nasledovných podmienok : 

 podľa overenej projektovej dokumentácie - výkresov č. 02 aţ 05 vypracovaných Ing. Igorom Ševčíkom, 

 prehľadnosť a viditeľnosť kriţovatiek zabezpečiť odsunutím pevných prekáţok od komunikácií a 

parkovísk na vzdialenosť min. 0,50 m (neobmedzovať rozhľad oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia a 

pod.), zaistením a udrţovaním čo najväčších rozhľadových polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou 

výsadbou drevín, umiestnením reklamných, informačných a propagačných zariadení a pod.), 

 dôsledne riešiť odvedenie povrchových vôd z komunikácií, 

 trvalé zabezpečiť intenzívne nasvietenie priechodu pre chodcov v zmysle či.12.3.3.1 STN 73 6110, 

 dodrţať voľnú šírku chodníkov min. 1, 50 m a nezuţovať priechodný prierez umiestnením stĺpov 

verejného osvetlenia. 

B. Trvalé dopravné značenie 

Dopravný inšpektorát súhlasí s pouţitím trvalého dopravného značenia za dodrţania  nasledovných 

podmienok: 

 podľa overeného výkresu č. 06 pod názvom Trvalé dopravné značenie, vypracovaného Ing. Igorom 

Ševčíkom 

 na ceste 111/06164 doplniť pred kriţovatku s navrhovanou komunikáciou 2x DZ č. IP 5 pre obidva smery a 

lx DZ č. IP4 na začiatku navrhnutej komunikácie, 

 pouţité zvislé a vodorovné dopravné značky musia byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a 

počas celej doby pouţitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad, 

 zvislé dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, v základnom rozmere a umiestniť v súlade s 

STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. a zásadami pre pouţívanie dopravného značenia na 

pozemných komunikáciách, 

 vodorovné dopravné značenie zrealizovať v bielej farbe v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 

9/2009 Z.z. a zásadami pre pouţívanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách. 

C. Prenosné dopravné značenie 

Dopravný inšpektorát súhlasí s pouţitím prenosného dopravného značenia za dodrţania 

nasledovných podmienok: 
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 podľa overeného výkresu č. 07 pod názvom Dočasné dopravné značenie napojenia, vypracovaného Ing. 

Igorom Ševčíkom, 

 pouţité dopravné značenie musí byť včas viditeľné z dostatočnej vzdialenosti a počas celej doby 

pouţitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad, 

 dopravné značenie vyhotoviť v retroreflexnej úprave, v základnom rozmere, na červeno-bielych 

pruhovaných stĺpikoch a umiestniť v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., 

 pouţitie dopravných značiek bude spĺňať podmienky STN 01 8020, Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. a § 

61/3 Zákona č. 8/2009 Z.z. (prenosné dopravné značky a zariadenia sa smú pouţívať len v nevyhnutne 

potrebnom čase), 

 pred samotnou realizáciou prác predloţiť ţiadosť k zvláštnemu uţívaniu pozemnej komunikácie a 

čiastočnej uzávierke s uvedením termínu prác a zodpovednej osoby.  * 

 Dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyţiada 

situácia v cestnej premávke a verejný záujem. 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  vyjadrenie č.6611410763 zo dňa 16.12.2014 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

Stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

 1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodrţať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

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

vyznačeného polygónu, dôvodu ţiadosti, účelu ţiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v ţiadosti 

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

 3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák 

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloţenia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Jozef Rakučák, jozef.rakucak@telekom.sk, +421 42 

4328758 

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

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

projektant. 

 5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, ţe 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 moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK. 

 6.Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o 

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

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 

zaradení. 

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

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné zo strany ţiadateľa 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

 8.Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

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

 9.V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 

po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a poţiadať o nové 

vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie TKZ. 

Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák 

Telekom, a.s. týmto upozorňuje ţiadateľa na povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

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

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

Jozef Rakučák, jozef.rakucak@telekom.sk, +421 42 4328758, 0902719345 

 V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

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

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

mailto:jozef.rakucak@telekom.sk
mailto:jozef.rakucak@telekom.sk
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 12.Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Ţiadateľ nieje oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovák Telekom, a.s. 

 13.Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú 

sieť úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 

prípojku. 

 14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie. 

 Všeobecné podmínky ochrany SEK 

 V prípade, ţe zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú ţiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 

Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 

zamestnancom Slovák Telekom.a.s. povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloţenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák 

Telekom. a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

 V lokalite predmetu Vašej ţiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloţením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 

777474. UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

 2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je ţiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tieţ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku + 30 cm 

skutočného uloţenia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeţi a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na kaţdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 Bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129 

 Overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, ţe ST nezodpovedá za zmeny 

priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 

UPOZORNENIE: V prípade, ţe počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo zníţiť krytie tel. káblov je 

toto moţné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

 3. V prípade poţiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 

podať ţiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

 4.Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ-IL-OSŢP-2014/001320-002 BEN  zo dňa 

10.12.2014 nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ-IL-OSŢP-2014/00143-002 zo dňa 

9.12.2014 súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva za nasledovných podmienok : 

  Vznikajúce odpady zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŢP SR 

č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších prepisov a následne 

zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 2 zákona o odpadoch. 

  Priebeţne odváţať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby 

nevytváralo ţiadne zhromaţďovanie odpadov na voľných plochách 

  Odpady, ktoré nie je moţné alebo účelné vyuţiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdať na zneškodnenie 

osobe oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. 

  Ku kolaudačnému konaniu predloţiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a 

doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ-IL-OSŢP-2014/001322-2 REN zo dňa 

9.12.2014 z hľadiska ochrany vodných pomerov je predmetná stavba moţná za týchto podmienok: 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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 Navrhované stavebné objekty - SO 02. Kanalizácia a SO 03. Vodovod sú v zmysle vodného zákona 

vodnými stavbami, preto sa na ich uskutočnenie vyţaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 

vodného zákona, ktoré príslušný správny orgán vydá na základe ţiadosti, úhrady správneho poplatku, 

projektovej dokumentácie stavby vypracovanej oprávnenou osobou, právoplatného územného rozhodnutia 

a ďalších dokladov v súlade s § 8 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona. 

 Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných a iných nebezpečných látok 

a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. 

 Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona. 

Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia OÚ-IL-OKR-2014/000891 zo dňa 17.07.2014 z hľadiska 

civilnej ochrany nie potrebné budovať zariadenie civilnej ochrany 

Krajský pamiatkový úrad  Trenčín, pracovisko Prievidza č. KPUTN-2014/13275-04/69947 zo dňa 

29.10.2014- uplatnené pripomienky k stavebnému konaniu: dňa 21.10.2013 sa konalo pracovné stretnutie, kde 

bolo dohodnuté nasledovné: 

 V rámci komunikačných vetiev stavby sa vykonáva predstihová zisťovacia sondáţ, kde budú 

realizované sondy(cca 15-šírka1-2m), strojom s plochou svahovacou lyţicou (resp.ručne) 

 Sondy budú môcť byť realizované v bezprostrednom okolí telesa komunikácie v záujmovom území 

sídelného útvaru 

 Predstihovú zisťovaciu sondáţ vykonal dňa 5.12.2013 JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD, CULTURAL 

HERITAGE CONSALTING, s.r.o., Trenčín 

 Rozhodnutie o nutnosti vykonať archeologický výskum naďalej platí, avšak je moţné vydať stavebné 

povolenie, kde budú podmienky rozhodnutia zapracované.Správu z archeologického výskumu je 

potrebné zaslať na Pamiatkový úrad SR, cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava. Na& základe ich 

vyjadrenia bude moţné vydať následne stanovisko ku kolaudácii stavby. 

Krajský pamiatkový úrad  Trenčín, pracovisko Prievidza č. KPUTN-2014/4132-3/78196 zo dňa 1.12.2014-

záväzné stanovisko s uvedením, ţe ostávajú v platnosti podmienky rozhodnutia  č. KPUTN-2013/8405-

06/39883 vydané dňa 19.6.2013 

SSE- distribúcia a.s. Žilina  vyjadrenie č. P29902013030109 zo dňa 27.3.2013 

 1.V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenia VN a NN nenachádzajú, nachádzajú podperné 

body nadzemného vedenia VN. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom 

výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, plnou čiarou - 

podzemné vedenia, prerušovanou – nadzemné vedenia). 

 2.Od uvedených energetických zariadení ţiadame dodrţať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 

Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, ţiadame 

neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp voľnestojacich istiacich skríň, a celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

 3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú 

polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne. Upozorňujeme na moţnú prítomnosť podzemných 

inţinierskych sietí v majetku tretích osôb. 

 4. Stavbu ţiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

 Pri ďaľších ţiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloţenie 

fotokópie tohto vyjadrenia. 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko č. OU-TN-OCDPK-

2014/028295-002/KUD zo dňa 20.11.2014 vydáva súhlasné stanovisko pre územné rozhodnutie za dodrţania 

nasledovných pripomienok : 

 kriţovanie cesty prípojkami inţinierskych sietí realizovať pretláčaním cesty bez zásahu do 

konštrukcie   krytu vozovky. 

 pred realizáciou  prípojok inţinierskych  sietí v telese cesty III/06164 poţiadať tunajší úrad 

o povolenie na    zvláštne uţívanie uvedenej cesty    vrátane určenia pouţitia prenosného 

dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác. 

 pred realizáciou prác na konštrukcií vjazdu v telese cesty III/06164  poţiadať tunajší úrad 

určenia pouţitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou 

prác. i o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty 

 dopravno - technické riešenie objektu komunikácií navrhnúť v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, t. z. podľa platných STN a ostatných technických 

 dopravno - technické riešenie objektu komunikácií navrhnúť v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, t. z. podľa platných STN a ostatných technických 
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predpisov. 

 Najneskôr pred odovzdaním riešenej komunikácie do uţívania je potrebné poţiadať tunajší cestný 

správny orgán o určenie pouţitia trvalých dopravných značiek vyznačujúcich novovzniknutú 

kriţovatku. 

 V zmysle §3b cestného zákona zriaďovanie vjazdov sa povoľuje s ohľadom na ochranu dotknutej 

pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej. 

 K projektovej dokumentácií a spôsobu riešenia vjazdu na cestu III/06164 sa vyjadril Správca ciest TSK 

Trenčín, dňa 17.10.2014 pod č. SCPB/2014/2013/212/14. 

18. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste  pri 

vstupe na stavenisko a ponechať ho do kolaudácie stavby.  

19. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, 

certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných stavebných materiálov. Stavebník je povinný viesť stavebný 

denník v zmysle § 46d stavebného zákona. Stavebník je povinný poskytnúť uvedené doklady orgánom 

povereným k výkonu ŠSD.  

20. Stavebník je povinný umoţniť povereným orgánom  ŠSD vstup na stavenisko a na  stavbu za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu.  

21. Stavenisko pre uskutočňovanie povoľovanej stavby  treba zriadiť, usporiadať v rozsahu uvedenom v § 43i 

stavebného zákona tak,  aby sa stavba mohla uskutočňovať v súlade s osobitnými predpismi; stavenisko 

stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťaţovať okolie (susedné nehnuteľnosti), osobitne hlukom, prachom 

a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie, 

okolité pozemky, ovzdušie, a vody, obmedzovať prístup k priľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam 

technického vybavenia územia a k poţiarnemu zariadeniu. Odvádzanie zráţkovej a odpadovej vody zo 

staveniska sa musí zabezpečiť tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska, aby sa nenarušovalo a 

neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa 

nespôsobilo ich podmáčanie ( § 13 odsek 1 a 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z.); na stavenisku udrţiavať poriadok  

22. Pri výstavbe a prevádzkovaní stavby je potrebné dodrţiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany 

prírody najmä  zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov, zákon č. 

220/2004 Z. z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a doplnkov a 

súvisiace predpisy;  

23. Pri výstavbe pouţívať  také stavebné postupy a technológie, ktoré budú minimalizovať moţnosť znečistenia 

ţivotného prostredia pre obdobie výstavby vypracovať havarijný plán v zmysle vyhlášky SR č.100/2005 Z. 

z.  zabezpečiť nakladanie s odpadmi počas výstavby v súlade s planými predpismi   

24. Pri výstavbe pouţívať  zabezpečovať plynulú prevádzku  stavebných strojov zabezpečením dostatočného 

počtu dopravných prostriedkov v čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov prejazdy 

stavebných mechanizmov v maximálnej miere orientovať do suchého obdobia nepripustiť prevádzku 

dopravných prostriedkov  nepripustiť prevádzku  dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným 

mnoţstvom  škodlivín vo výfukových plynoch  všetky mechanizmy , ktoré budú pouţité pri výstavbe  musia 

byť zbavené nečistôt, dôkladne zabezpečené proti únikom ropných látok v prípade úniku ropných produktov 

znečistený substrát okamţite odstrániť a odviesť na miesto dekontaminácie  odstránenú zeminu nahradiť 

čistou , zhutniť ju a nezastavanú plochu stabilizovať maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach 

a doprave  cez zastavané územie, najmä zniţovaním dopravnej rýchlosti, udrţiavaním komunikácie v čistote 

a v prípade suchého počasia kropením vzorky, prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby neznečisťoval 

dopravné trasy zamedziť znečistenie povrchových, resp. podzemných vôd minimalizovať skladovanie 

nebezpečných látok na stavenisku zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekročili najvyššiu prípustnú 

hladinu hluku vo vonkajšom prostredí cez deň resp. v noci. 

25. Skladovať stavebný materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje bez osobitného povolenia na zvláštne 

a dočasné uţívanie priestorov, ktoré na základe ţiadosti stavebníka vydá príslušný  úrad;  

26. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota 

alebo zdravia a to úplným ohradením;  

27. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby; stavenisko bude  mať: 

 Zariadenie staveniska vybudovať tak, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok na terén 

 Zriadený dočasný  vjazd a výjazd zo staveniska  na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného 

odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a poţiarnej ochrany, ktorý sa musí udrţiavať a čistiť.  

  únikové cesty musia byť trvalo voľné a vedú čo najkratšou cestou do bezpečného priestoru; 
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  stavenisko musí umoţňovať bezpečné uloţenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a 

umiestnenie zariadenia staveniska; 

 stavenisko musí umoţňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce;  

  stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana ţivotného prostredia podľa osobitných predpisov;  

 stavenisko musí byť zabezpečené poţiarno-technickými zariadeniami a poţiarnym vodovodom; 

  staveniskové priestory a komunikácie musia byť dostatočne osvetlené prirodzeným, resp. umelým 

osvetlením; 

 obvod staveniska, viditeľne označený a identifikovateľný, stráţený a osvetlený; vstup bude povolený 

len pre osoby dodávateľov;  

  realizácia stavby, uloţenie stavebných materiálov a usporiadanie zariadenia staveniska riešiť tak, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu a znečisťovaniu priľahlých pozemkov a nehnuteľností, v prípade 

poškodenia susedných nehnuteľností stavebník zodpovedá za vzniknuté škody, pričom škody je 

povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, resp. nehnuteľnosti upraví do pôvodného 

stavu;  

  nakladanie s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby musí byť v ktorejkoľvek etape výstavby a 

taktieţ po skončení výstavby dokladovateľné; 

 sypké a prašné materiály na stavbe budú prikryté fóliami, resp. celtami tak, aby sa predišlo nadmernej 

prašnosti v okolí stavby;  

28. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, 

potrebná na uskutočňovanie stavby 

29.  Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia ( §79 stavebného zákona ), 

ku ktorému predloţí geometrický plán na  zameranie stavby, revízne správy, zápisy o vykonaní 

predpísaných skúšok, doklady o vhodnosti výrobkov a predloţí doklady preukazujúce splnenie podmienok 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia 

 

Rozhodnutie  o námietkach účastníkov konania:  

 

V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili  námietky a pripomienky, o kterých by musel stavebný úrad 

v stavebnom konaní rozhodnúť. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 5.11.2014 podal stavebník ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydal  stavebný úrad podľa § 117 ods.1 

v spojení s ustanovením § 119 ods.3 stavebného zákona , Mesto  Dubnica  nad Váhom pod č. Výst.-26488-Čk-

TS1-A/10 vydané v spise č.1698/2014 dňa 22.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2014. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania, zúčastneným 

osobám  a dotknutým orgánom štátnej správy  a správcom sietí, ktoré sa nachádzajú v území. Začatie konania 

bolo oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou, podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta  po 

dobu 15 dní (vyvesené dňa 20.11.2014, zvesené dňa 4.12.2014). Posledný deň zverejnenia bol dňom doručenia. 

Doručenie oznámenia o začatí stavebného konania je preukázané. Na prerokovanie ţiadosti súčasne stavebný 

úrad nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 18.12.2014, o  výsledku ktorého bol spísaný 

záznam. 

 

Osobitné postavenie  pri  povoľovaní stavby má verejnosť, nakoľko stavba bola  posudzovaná v procese EIA. 

Verejnosť, ktorej  členovia sa podaním stanoviska, v ktorom vyjadrili svoj  záujem o navrhovanú  činnosť, 

zapojili do procesu posudzovania vplyvov na ţivotné  prostredie podľa zákona  č. 24/2006 Z. z.  je 

zainteresovanou verejnosťou. Zainteresovaná verejnosť , v tomto konaní   fyzické  osoby  podporujúce ochranu 

ţivotného prostredia a v procese EIA podali stanovisko  sú účastníkmi konania podľa § 59 odst.1 písm. c) 

stavebného zákona, s poukázaním na ustanovenie § 15a správneho zákona. Podľa § 33 ods. 1 správneho zákona  

účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom 

otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.  

Účastníci konania: Mesto Nová Dubnica, Europeum, s. r.o.Trenčín, EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica, Realitka 

4U, s.r.o., Trenčiansky samosprávny kraj- úrad TSK, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Ing. arch. Peter 
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Kohout , ako aj zúčastnené osoby  a ostatní účastníci konania, ktorým bolo oznámenie o začatí konania 

oznámené verejnou vyhláškou  v uskutočnenom konaní  neuplatnili námietky a pripomienky o ktorých by musel 

stavebný úrad v konaní rozhodovať. Námietky zúčastnených osôb  neboli v konaní uplatnené. 

 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloţenú ţiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami.  

V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil, ţe k  pozemkom resp. ich častí KNE 5006/6 k. ú. Veľký Kolačín 

a KNE 5004/2 v k. ú. Nová Dubnica vo vlastníctve SR- Slovenského pozemkového fondu Bratislava 

navrhovateľ nepreukázal „ iný„ právny vzťah v zmysle § 139 stavebného zákona, ktorý by ho oprávňoval 

zriadiť na pozemkoch navrhovanú stavbu. V konaní bol predloţený doklad, ktorým navrhovateľ preukázal, ţe 

poţiadal o prevod dotknutých pozemkov . Vzhľadom na zistenú skutočnosť a  prebiehajúci proces prevodu 

pozemkov , stavebný úrad v konaní oznámil, ţe je potrebné vyčkať na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 

a konanie prerušil.  Zmluva o prevode vlastníctva k pozemkom bola doručená na Mesto Nová Dubnica dňa 

27.4.2015 a na stavebný úrad dňa 28.4.2015. Po doručení dokladu, stavebný úrad pokračoval v začatom 

stavebnom konaní. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní na základe priebehu správneho konania, prerokovania 

s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy dospel k záveru, ţe  realizáciou alebo následným 

uţívaním stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho 

uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: PVS a.s. Povaţská Bystrica , SSC Ţilina, SWAN, a.s. Bratislava, ST a.s. Bratislava, SSE-

D a.s. Ţilina, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, Okresný úrad Ilava odbor 

starostlivosti o ţivotné  prostredie- úsek ochrany vôd, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek odpadov, Okresný 

úrad Trenčín odbor dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo PZ ODI Trenčín, Krajský 

pamiatkový úrad Trenčín, Správa ciest TSK Trenčín, SPP –distribúcia a.s. Ţilina, Okresný úrad Ilava odbor 

krízového riadenia,  

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predloţených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií poţadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie poţiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 

vybavenia a ich stanoviská a poţiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

V stavebnom konaní stavebný úrad skúmal aj vzťah navrhovateľa k pozemkom , ktoré  budú dotknuté stavbou. 

Stavebný úrad zistil, ţe  pozemky   register "C" parc. č. 641/1, 780/4 (vznikla z pozemku  register „C“ 780/3) , 

780/5(vznikla z pozemku  register "E" parc. č. 5006/6) v katastrálnom území Veľký Kolačín, pozemky sú vo 

vlastníctve Mesta Nová Dubnica, pozemky  register "C" parc. č. 460/26, 460/55, 460/64 zapísané na LV 1000 

k.ú. Nová Dubnica vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica, register „C“ par. č.  460/56 zapísaný na LV 3837 k.ú. 

Nová Dubnica vo vlastníctve Realitka 4U  Trenčín( navrhovateľ uzatvoril s vlastníkmi zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve)   register „C“ par. č.  460/58  vo vlastníctve fyzických osôb zapísaných na LV 2809 k.ú. Nová Dubnica 

( navrhovateľ uzatvoril s vlastníkmi zmluvu o budúcej kúpnej zmluve)  register “C“ par.č. 460/59 zapísaný na 

LV 3836 k.ú. Nová Dubnica vlastník EUROPEUM s.r.o. Trenčín  register “C“ par.č. 460/60, 460/61  zapísaný 

na LV  3432 k.ú. Nová Dubnica vo vlastníctve EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica v podiele 4/6  , Gabriel Fusík 

v podiele 1/6, Vladimír Košut v podiele 1/6 ( navrhovateľ uzatvoril s vlastníkmi zmluvu o budúcej kúpnej 

zmluve)    vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické poţiadavky na výstavbu a podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

Súhlasné stanovisko  podľa § 120  a § 140b stavebného zákona k povoľovanej stavbe  vydalo  Mesto Dubnica 

nad Váhom  príslušný stavebný úrad podľa § 117 a § 119 stavebného zákona  pod č. Výst. Čk 39725/2014 dňa 

17.12.2014(spis č. 2648/2014). 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 
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Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môţu účastníci konania 

podať odvolanie na stavebný úradu  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

 

Po uplynutí lehoty na podanie odvolania navrhovateľ poţiada tunajší stavebný úrad o vyznačenie 

právoplatnosti. Rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov  

moţno preskúmať súdom v súlade  s ustanovením § 47 odst.4 zákona č.71/67 Zb. o správnom konaní, v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta /obce/, 

internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  . 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa 

nevyrubuje. 

 

Príloha: overená projektová dokumentácia 

Doručí sa: 

 

účastníci (doručenky) 

1. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

2. Europeum, s.r.o., Námestie SNP 7, 911 01  Trenčín 

3. EUROPEUM, a.s. P.O. Hviezdoslava,  Nová Dubnica 

4. Realitka 4U, s.r.o., Námestie SNP súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

5. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

6. Trenčiansky samosprávny kraj, Úrad TSK, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50  Trenčín 

7. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou  v zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 

znení neskorších predpisov k.ú. Veľký Kolačína a k.ú. Nová Dubnica 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova súp. č. 36, 817 15  Bratislava 

9. Ing. arch. Peter Kohout, a-vision, s.r.o., Soblahovská súp. č. 21, Trenčín (projektant) 

ostatní 

10. Stanislav Magula, SNP súp. č. 31/53, 018 41  Nová Dubnica 

11. Dušan Holý, Kadnárová súp. č. 2522/4, 018 41  Bratislava 

http://www.novadubnica.eu/
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12. Michal Štefan, Ľ. Podjavorinskej súp. č. 250/15, Nová Dubnica 

13. Anna Vráblová, Janka Kráľa súp. č. 730/25, 018 51  Nová Dubnica 

14. Jana Šošovičková, Trenčianska súp. č. 81/20, 018 51  Nová Dubnica 

15. Slovenský pozemkový fond, RO, Nám. A. Hlinku súp. č. 29/34, 017 01  Povaţská Bystrica 

  

dotknuté orgány 

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov súp. č. 1130/50, 017 01  Povaţská Bystrica 

17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

18. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Kvetná súp. č. 7, 911 42  Trenčín 

19. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava 

20. Okresný úrad Ilava, odbor CO a  KR, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava 

21. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  Trenčín 

22. Krajský pamiatkový úrad, P.O.BOX  148, Nová súp. č. 2, 971 01  Prievidza 

23. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova súp. č. 3, 911 01  

Trenčín 

24. Povaţská vodárenská spoločnosť a.s., Nová súp. č. 133, 017 01  Povaţská Bystrica 

25. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Ţilina 

25. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava 26 

26. Slovak Telekom a.s., Karadţičova súp. č. 10, 825 13  Bratislava 

27. ORANGE SLOVENSKO, a.s., Michlovský spol.s.r.o., Letná 796/9 , 921 01 Piešťany 

28.. SWAN, a.s., Borská 6, 820 01  Bratislava 

30. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska súp. č. 3, 911 01  Trenčín 

31. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA súp. č. 7, 974 31  

Banská Bystrica 

32. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská súp. č. 434/9, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Co do spisu: 

33. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 


