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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Stavebník: Mesto Nová Dubnica zastúpené primátorom Ing. Petrom Marušincom 

požiadalo listom č. VÚPaD/9886/2020 (spis 866/2020) zo dňa 22.07.2020, ktorý bol 

doručený dňa 23.07.2020 mestu Dubnica nad Váhom o stavebné povolenie na stavbu 

„Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici“– budova súpisné číslo 15/43 

umiestnená na pozemku parcelné číslo KN-C 339, katastrálne územie Nová Dubnica, 

inžinierske siete pre stavbu sú umiestnené na priľahlých pozemkoch parcelné čísla KN-C 

336/22, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 338, 340/1 katastrálne územie Nová Dubnica. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté  stavebné konanie uvedenej stavby.  

 

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom 

Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119, ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa 

§ 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť 

stavebníka v stavebnom konaní postupom podľa § 61 stavebného zákona s účastníkmi 

konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona 

rozhodol takto: 

 

Stavba 

„Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici“ 

budova súpisné číslo 15/43 umiestnená na pozemku parcelné číslo KN-C 339, katastrálne 

územie Nová Dubnica a inžinierske siete pre stavbu umiestnené na priľahlých pozemkoch 

parcelné čísla KN-C 336/22, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 338, 340/1 katastrálne 

územie Nová Dubnica sa podľa §66 ods. 1 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 

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

neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

povoľuje. 
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I. Popis stavby 
Kino Panorex je stavba z obdobia 60-tych rokov minulého storočia. Hoci táto stavba nie je 

zapísaná v zozname pamiatok, jedná sa o unikátnu stavbu, jednak funkciou ako prvé 

panoramatické kino na Slovensku, ale aj konštrukčným riešením - lanová konštrukcia 

strechy nad premietacou sálou. Zaujímavé je architektonické riešenie objektu blízke 

funkcionalistickým princípom s typickou čistotou tvarového riešenia, vzdušnosťou 

a kontaktom stavby s exteriérom. Z týchto dôvodov je potrebné k rekonštrukcii pristupovať 

so snahou zachovať vonkajší vzhľad objektu, jeho tvaroslovie, proporcionalitu a prepojenie 

s exteriérom.  

Z funkčného hľadiska zostáva objekt kultúrno-spoločenským zariadením, avšak pôvodná 

primárna funkcia kina sa doplní o  kultúrno-spoločenské  funkcie, ako sú koncerty, 

divadelné predstavenia, malé javiskové formy, detské predstavenia, špecifické programy,  

tanečné, spevácke a dramatické programy a pod. Zároveň sa uvažuje ako s doplnkovou 

funkciou reštaurácie  a administratívneho zázemia. 
- Zastavaná plocha objektu:         2 167 m2 

- Obostavaný priestor objektu:      9 338 m3  

 

Urbanistické a architektonické riešenie. 

Keďže sa jedná o jestvujúcu stavbu a nemení sa jej funkcia, zastavaná plocha, výška, 

obostavaný priestor, ani sa v zásade nemení jej vonkajší vzhľad, stavba je v súlade 

s platným územným plánom mesta Nová Dubnica. Podľa uvedeného územného plánu je 

plocha definovaná ako plocha občianskej vybavenosti mestského významu plus verejná 

zeleň – mestské parky a priestranstvá. 

Objekt zostáva objemovo nezmenený, zmeny súvisiace s náplňou prevádzky kina sa dejú 

len v rámci súčasného priestoru. Zmeny dispozície  viacmennej korigujú už súčasné 

dočasné úpravy ( pevná poloha  zázemia pódia) a stavebne oddelené  toto zázemie od 

foyeru. Navrhovaná kapacita sály po úpravách je  

Kinosála má iný pomer medzi hľadiskom a pódiom, pódium je zväčšené o cca 2,5m 

smerom k hľadisku.  Zároveň je navrhnuté zvýšenie pódia o cca 35 cm oproti dnešku. 

Je potrebné, aby všetky únikové cesty, tak ako sú dnes vytvorené, ostali zachované.  

Zmena prepojenia medzi priestorom kina a toaletami –  posunutie chodby dovnútra 

dispozície umožní vytvorenie primeraného priestoru pre kanceláriu odd. kultúry.   

Rekonštrukcia vo vnútorných priestoroch sa bude týkať výmeny nášľapných povrchov 

podláh vrátane podlahovej krytiny v kinosále a pódiu, výmeny respektíve oprave 

vnútorných omietok a obkladov, výmeny zavesených podhľadov, výmeny všetkých 

dverných otvorov vrátane ich zárubní, výmeny okenných otvorov a presklených fasádnych 

stien pričom sú v niektorých osadené vstupné dvere, výmeny konštrukcií zábradlí, výmeny 

klampiarskych prvkov, výmeny strešného plášťa. Z dôvodu statického porušenia nosnej 

oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, 

reštauráciou so zázemím a budúcim priestorom knižnice je potrebné pristúpiť ku 

kompletnej výmene nosnej konštrukcie, tepelnoizolačného a hydroizolačného plášťa 

a k výmene podhľadu. Z dôvodu obmedzenej únosnosti lanovej konštrukcie strešného 

mailto:msu@dubnica.eu
http://www.dubnica.eu/


strana 3 / 29 

IČO: 00 317 209 E-mail:msu@dubnica.eu 
DIČ: 2021339276 www.dubnica.eu 

plášťa nad kinosálou, je nevyhnutné tento fakt brať do úvahy v prípade návrhu nového 

zateplenia a novej hydroizolácie tejto strechy. 

 

Stavebné riešenie. 

Rekonštrukčné práce si vyžiadajú odstránenie niektorých nenosných priečok a to hlavne 

v priestore jestvujúceho sociálneho vybavenie, zázemia kuchyne a v priestore pôvodnej 

uhľovej kotolne na 1. P.P. Rekonštrukčné práce si v žiadnom prípade nevyžiadajú 

akýkoľvek zásah do pôvodného statického riešenia stavby, s výnimkou už spomínaj  

výmeny  nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad vstupným priestorom, 

sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim priestorom knižnice. Pre 

zhotovenie dispozičných úprav na prízemí sa požije keramické murivo napr. 

POROTHERM.  Vnútorné dverné výplne budú zhotovené z dvier drevených, osadených 

v kovových zárubniach. Vybrané vnútorné povrchy stien budú opatrené keramickým 

obkladom, ostatné povrchy budú opatrené omietkou s maľbou. Podhľadové konštrukcie 

budú tvorené sadrokartónom. 

Výplne nových okenných otvorov, vstupných dverí do objektu a presklených stien na 

fasáde objektu budú  vytvorené z izolačných skiel s normalizovanou hodnotou izolačného 

zasklenia Uok,N = 1,0 W/m2K. Okenné otvory budú mať rámy zhotovené z plastových 

profilov. Z dôvodu veľkosti presklených stien a vstupných dverí do objektu (umiestnené 

v presklených stenách), budú mať tieto konštrukcie rámy zhotovené z hliníkových profilov. 

Rekonštrukcia vo vnútorných priestoroch sa bude týkať výmeny aj rozvodov vody, 

kanalizácie, vykurovania, vzduchotechniky, elektrických rozvodov, rozvodov slaboprúdu, 

ozvučenia kinosály, merania a regulácie ktoré sú potrebné k správnej prevádzke 

vykurovania a chodu vzduchotechniky.     

Prízemie objektu. ostane prístupné imobilné osoby tak ako doteraz bezbariérovým 

spôsobom z voľného terénu. Rekonštrukčné práce zabezpečia vytvorenie dvoch 

sociálnych priestorov pre imobilné osoby. Jeden bude určený pre návštevníkov kina 

a reštaurácie a druhý pre návštevníkov knižnice.  

Z dôvodu statického porušenia nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad 

vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim 

priestorom knižnice je potrebné pristúpiť ku kompletnej výmene nosnej konštrukcie, 

tepelnoizolačného a hydroizolačného plášťa a k výmene podhľadu. Z dôvodu obmedzenej 

únosnosti lanovej konštrukcie strešného plášťa nad kinosálou, je nevyhnutné tento fakt 

brať do úvahy pri návrhu nového zateplenia a novej hydroizolácie tejto strechy.  

Rekonštrukčné práce si v žiadnom prípade nevyžiadajú akýkoľvek zásah do pôvodného 

statického riešenia stavby, s výnimkou už spomínaj  výmeny  nosnej oceľovej konštrukcie 

strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so 

zázemím a budúcim priestorom knižnice. 

 

Statické riešenie. 

Z dôvodu statického porušenia nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad 

vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim 

priestorom knižnice je potrebné pristúpiť ku kompletnej výmene nosnej konštrukcie, 

mailto:msu@dubnica.eu
http://www.dubnica.eu/


strana 4 / 29 

IČO: 00 317 209 E-mail:msu@dubnica.eu 
DIČ: 2021339276 www.dubnica.eu 

tepelnoizolačného a hydroizolačného plášťa a k výmene podhľadu. Z dôvodu obmedzenej 

únosnosti lanovej konštrukcie strešného plášťa nad kinosálou, je nevyhnutné tento fakt 

brať do úvahy pri návrhu nového zateplenia a novej hydroizolácie tejto strechy.  

Rekonštrukčné práce si v žiadnom prípade nevyžiadajú akýkoľvek zásah do pôvodného 

statického riešenia stavby, s výnimkou už spomínaj  výmeny  nosnej oceľovej konštrukcie 

strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so 

zázemím a budúcim priestorom knižnice. 

 

Technické vybavenie objektu. 

Technické vybavenie stavby pozostáva rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, 

vzduchotechniky, elektrických rozvodov, rozvodov slaboprúdu, technického vybavenia  

kinosály divadelnou technikou, merania a regulácie ktoré sú potrebné k správnej 

prevádzke vykurovania a chodu vzduchotechniky. 

 

Úpravy plôch a priestranstiev. 

Vzhľadom na skutočnosť, že plocha okolo rekonštruovaného objektu zostane nezmenená, 

t.z. že nedôjde k výrubu vzrastlých stromov, spočívajú sadovnícke úpravy len 

v rekonštrukcii trávnikov zasiahnutých stavebnou činnosťou. Ide o trávnaté plochy v tesnej 

blízkosti objektu kina (vo výkrese vyznačené hranicou POV), v miestach nového 

trasovania inžinierskych sietí – výkopy dažďovej kanalizácie a vsakov a popri 

rekonštruovaných spevnených plochách.  

Realizácia terénnych a sadových úprav bude nadväzovať na stavebné práce. Plochy pre 

vegetačné úpravy budú pred začatím prác pripravené bez stavebného odpadu 

a stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, 

podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom 

stavebných strojov, plocha bude zbavená všetkých stavebných zvyškov a odpadov. 

 

Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. 

Priestory hlavného vstupu, foyeru, kancelárie, reštaurácie a knižnice sú na úrovni terénu, 

to znamená že tieto priestory sú bezbariérovo prístupné.  Priestor hlavnej sály je prístupný 

rampou pri zadnom vchode do objektu. 

 

Splašková kanalizácia. 

Splaškové vody zo sociálneho zariadenia objektu budú odvedené splaškovou 

kanalizáciou. Kanalizačné potrubie bude zaúsťovať z čelnej strany objektu do potrubia 

jestvujúcej vonkajšej areálovej kanalizácie.  

Odpadové vody znečistené tukmi z navrhovanej kuchyne budú vedené zadnou stranou 

von z objektu. Pred vstupom do jest. potrubia areálovej kanalizácie budú prečisťované 

v lapači tukov typ MEA Sphere YG0502 s prietokom pre 200 jedál denne.  

Pripojenie potrubia od vnútorných zariaďovacích predmetov je z rúr PP príslušných 

profilov a zaúsťuje do zvislých odpadov splaškovej kanalizácie. Zvislé odpady sú 
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navrhnuté z rúr PVC príslušných profilov. Stupačky vyvedené nad strechu budú ukončené 

ventilačnou odvetrávacou hlavicou HL.  

Ostatné stupačky budú ukončené 1 m nad zariaďovacím predmetom hrdlom a zátkou. V 

spodnej časti bude odpadové potrubie opatrené čistiacim kusom. Prechod zvislého 

odpadu na ležatý zvod bude prechodovým kolenom. Ležatý zvod je navrhnutý z rúr z 

nemäkčeného PVC a bude vedený pod stropom 1.PP a z časti pod podlahou 1.NP. 

 

Vodovodná prípojka 

Jestvujúci stav: 

Vodovodná prípojka z oceľových rúr DN80 je napojená na potrubie verejného vodovodu 

z rúr liatinových DN150. Prípojka v dĺžke cca 8,2m je dovedená do vodomernej šachty, 

kde je ukončená HUV šupátkom DN80. V šachte je osadený vodomer M-N QN6.  

Navrhovaný stav: 

Prípojka oceľová DN80 bude v cele dĺžke zrušená. Bude nahradená novou prípojkou 

v mieste vedenia pôvodnej prípojky z rúr HDPE SDR17/PN10 PE100 D90x5,4 v dĺžke cca 

8,2m. Ukončený bude vo vodomernej šachte HUV šupátkom DN80. Vodovod zabezpečuje 

aj prívod vody k jest. podzemnému požiarnemu hydrantu DN80. Z tohto dôvodu bude 

v šachte osadený združený vodomer typ WPVD DN50 a ostatné príslušné armatúry. 

Navrhovaná prípojka vody D90x5,4 bude napojená na jestvujúci verejný vodovod 

odbočnou tvarovkou elektrofúznou TD 160/160. Za odbočením bude osadená redukčná 

tvarovka 160/90 a  šupátko DN80 v zemnom zhotovení s teleskop. zemnou súpravou 

a poklopom.  Z dôvodu nedostatočnej veľkosti VŠ je navrhnutá jej výmena za monolitickú 

bet. šachtu typovú o vnútornom rozmere 2050x1400x1800mm. Šachta bude opatrená 

stúpadlami a poklopom. Dĺžka navrhovanej prípojky bude cca 8,2m. Potrubie bude slúžiť 

na rozvod pitnej a požiarnej vody v objekte a mimo objektu. 

Z dôvodu nedostatočnej požiarnej ochrany objektu sú na potrubí verejného vodovodu LT 

DN150 navrhnuté dva podzemné hydranty DN80.  

Výpočet spotreby vody. 

 

Teplo a palivá. 

Ako zdroj tepla je  teplovodná kotolňa centrálneho zásobovania teplom pre Novú Dubnicu 

f. Termonova. Teplo z kotolne je distribuované pomocou teplovodov do jednotlivých 

odberných miest. 

Vykurovanie bude teplovodné s núteným obehom vykurovacej vody, teplotný spád 

70/50°C a teplovzdušné pomocou VZT jednotiek. 

 

Vzduchotechnické zariadenia. 

Vzduchotechnické zariadenia zabezpečujú vykurovanie a vetranie priestorov hľadiska, 

javiska, foyer-haly a obslužných priestorov, a vetranie priestorov, ktoré nemajú prirodzené 

vetranie, alebo ktorých prevádzka si to vyžaduje. 
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Dočasné využitie objektov pre výstavbu. 

Po dobu výstavby nie je možné dočasne využiť žiadne jestvujúce sociálne zariadenie, 

nakoľko pri celkovej rekonštrukcii objektu dôjde k demontáži strechy nad súčasnými 

sociálnymi zariadeniami. . Realizácia  stavby  si  vyžiada  vybudovanie  zariadenia  

staveniska. Navrhované stavenisko bude obsahovať: 

- oplotenie  

- bunku stavbyvedúceho, šatňu, umyváreň 

- prenosné biologické WC 

- odberné miesta staveniskovej energie, vody. 
 

 

II. Účel stavby 
 

Zmenou dokončenej stavby sa účel nemení. Stavba je podľa § 43c, ods. 1, písm. f) 

stavebného zákona nebytová budova – Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, 

knižnica a galéria) - Kultúrne centrum Panorex. 

III. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje podľa 

§ 66 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona tieto záväzné 

podmienky: 
1. Stavba  bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť 

vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu, ktorý 

rozhodne, či zmeny budú povolené v samostatnom konaní podľa § 68 

stavebného zákona alebo v zlúčenom kolaudačnom konaní s konaním 

o zmene stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona. 

2. Vodné stavby, sadové úpravy, spevnené plochy a komunikácie nie sú 

predmetom tohto povolenia. Posudzovať a prípadne povoľovať ich budú 

príslušné špeciálne stavebné úrady v zmysle platných právnych predpisov. 

3. Pri  uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti  

práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, 

najmä nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 

odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností. 

1. Pri stavbe  budú dodržané všeobecné technické požiadavky na 

uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 – § 52 stavebného zákona,  

príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne  a bezpečnostné 

predpisy a   príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.. 

4. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. a), b), c), d), e), f), h) 

stavebného zákona. V označení stavby na stavenisku okrem údajov o stavbe 
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a účastníkoch výstavby uviesť aj údaje podľa  prílohy č. 1 NV SR č. 

396/2006 Z. z. 

5. Projekt stavby vypracovali: Ing. arch. Miroslav Mlynček - hlavný inžinier 

projektu; Ing. arch. Simona Antalová a Ing. arch. Marian Antal – architektúra; 

Ing. Ladislav Sedilek - stavebná časť; Ing. Marian Kubiš – statika; Ing. 

Dominik Slušný – elektroinštalácie; Roman Kostelník - zdravotechnické 

inštalácie; Ing. Emil Gajdošech - vzduchotechnické zariadenia; Ing. Michal 

Minárik - protipožiarna ochrana; Ing. Jozef Milde - EPS, požiarny rozhlas; 

Ing. Zuzana Žiaková - odvod tepla a splodín horenia; Miroslav Skovajsa - 

meranie a regulácie; Ing. Ctirad Pochyla - divad. technika elektro; Ing. Ondrej 

Kováčik - Div. technika strojná časť. 

6. Stavba bude dokončená do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

7. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce 

ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov 

vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby, určený 

vo výberovom konaní, bude v zmysle § 44 stavebného zákona 

oprávnený na uskutočnenie stavby podľa osobitných predpisov a bude 

zodpovedný za uskutočnenie  stavby podľa overenej projektovej 

dokumentácie. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) 

stavebného zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) 

stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania. 

9. Zhotoviteľ je zmysle obchodnoprávnych predpisov povinný zabezpečiť 

stavbyvedúceho, ktorý je podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona oprávnenou 

osobou. 

10. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi 

stavebnému úradu začatie stavby. 

11. Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný 

denník, do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných 

prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich  stavebné práce a priebeh 

výstavby. 

12. Podzemné technické siete polohovo a výškovo vytýčiť najneskôr pred 

zahájením stavby. 

13. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia 

stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na 

výkon štátneho stavebného dohľadu. 

14. V prípade, že v súvislosti s prevádzanou stavbou vznikne škoda na 

susedných nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode 

s vlastníkmi. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody rozhodne príslušný súd. 

15. Organizáciu výstavby zabezpečiť tak, aby okolie stavby nebolo zaťažované 

hlukom, vibráciami, prachom a exhalátmi nad prípustnú mieru, v súlade 

s platnými predpismi. 
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16. V ďalšom stupni projektovej prípravy stavby (realizačná projektová 

dokumentácia) a počas výstavby doriešiť zistenia, pripomienky 

a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s. v zmysle vydaného odborného 

stanoviska č.3204/4/2020: 

▪ Zistenia: Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie BOZP a 

bezpečnosť technických zariadení počas výstavby a budúcej 

prevádzky - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b8) vyhlášky Č. 453/2000 Z.z. 

(STA) 

▪ Pripomienky a upozornenia: Je potrebné dodržať požiadavky na káble 

podľa prílohy B STN 92 0203 (B2ca - si, di, ai).(EZ) 

▪ V projektovej dokumentácii je uvedená neplatná vyhláška Č. 374/1990 

Zb., ktorá bola nahradená vyhláškou Č. 147/2013 Z.z. (STA) 

▪ Vstupné dvere môžu byť zasklené od výšky 400 mm, riešte v zmysle 

bodu 1.6.2 prílohy k vyhláške Č. 532/2002 Z.z. (STA) 

▪ Sklenené a presklené dvere, ktorých zasklenie zasahuje nižšie ako 

800 mm nad podlahu a sklenené a presklené steny s parapetom 

nižším ako 500 mm, musia byť vo výške 1 400 mm až 1 600 mm 

označené výrazným pásom, riešte v súlade s bodom 2.1.4 a 2.2.3 

prílohy k vyhláške Č. 532/2002 Z.z. (STA) 

▪ Otvory v podlahách stupníc a podiest z dierovaného materiálu nesmú 

mať nijaký rozmer väčší ako 30 mm, riešte v súlade s čl. 52 STN 73 

4130. (STA) 

▪ Schodisko - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena 

je potrebné odlíšiť od okolitej podlahy a povrch stupňov schodiska 

musí byť riešený protišmykovou úpravou v súlade s čl. 35 a čl. 36 

STN 734130. (STA) 

▪ 2.8 Schodisko širšie ako 1 200 mm musí byť vybavené dvoma 

zábradliami alebo držadlami, riešte v súlade s § 27 ods. 8, výšky 

zábradlia alebo držadla riešte v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. (STA) 

▪ Schodisko, ktorého šírka neprekračuje 1 200 mm, musí byť vybavené 

jedným zábradlím alebo držadlom, riešte v súlade s § 27 ods. 8, výšky 

zábradlí alebo držadiel riešte v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. (STA) 

▪ Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia, 

držadla na schodisku a balkónoch, je potrebné riešiť v súlade s § 28 

ods. 4 vyhlášky Č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305 

(chýba výkres zámočníckych výrobkov). (STA) 

▪ WC pre imobilných (miestnosť 133) - záchodová kabína navrhovaná 

pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery v 

novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm, riešte v zmysle bodu 

2.3.1 prílohy k vyhláške č. 532/2002 Z.z. (STA) 
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▪ Najmenší rozmer záchodových kabín (miestnosť 108, 109) pri 

vonkajšom otváraní dverí je potrebné riešiť v súlade s čl.64 písm. a) 

STN 73 41 08. (STA) 

▪ Na miestach pre divákov so špeciálnymi potrebami, ako sú osoby so 

zdravotným postihnutím, je potrebné vymedziť priestor pre invalidné 

vozíky, riešte v súlade čl. 5.4 k STN EN 13200-1:2012. (STA) 

▪ Podlahy verejných priestorov je potrebné vyhotoviť v súlade s § 32 

ods. 3 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

▪ Podlahy hygienických zariadení je potrebné riešiť v súlade s § 19 ods. 

2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) . 

▪ Podlahu terasy je potrebné riešiť v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA) 

▪ SO.02: Prielezné otvory v málo používaných vstupných otvoroch do 

šácht alebo kanálov nesmú mať nijaký rozmer menší ako 0,6 m. 

Uvedený rozmer sa nesmie zužovať rebríkmi alebo stúpačkami, je 

potrebné riešiť v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 59/1982 Zb. 

(STA) 

▪ Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných 

predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných 

priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 

ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

▪ Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - 

plynového zariadenia - Bi; elektrického zariadenia – A/i; zdvíhacieho 

zariadenia - Aj - Javisková technika je potrebné posúdiť v zmysle 

požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z a § 14 ods. 1 

písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

▪ Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom 

zariadení – elektrickom zariadení – A/i; zdvíhacieho zariadenia - Aj - 

Javisková technika; tlakového zariadenia - Ab1 vykonať úradnú 

skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) 

a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

▪ Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia 

vyhradeného technického zariadenia - tlakového zariadenia 

zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 

ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

▪ Realizačný projekt (konštrukčné dokumentácia) technologického 

zapojenia výmenníkovej stanice je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, 

vyhlášky Č. 508/2009 Z.z.  

▪ Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do 

prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 

mailto:msu@dubnica.eu
http://www.dubnica.eu/


strana 10 / 29 

IČO: 00 317 209 E-mail:msu@dubnica.eu 
DIČ: 2021339276 www.dubnica.eu 

Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, 

pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia 

a ich správne fungovanie. 

▪ Pred uvedením strojových zariadení - Vzduchotechnika do prevádzky 

po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať 

oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie 

odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č 

124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 

ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. 

▪ Technické zariadenie - zdvíhacie zariadenie - Javisková technika je 

určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z. v 

znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je 

potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

▪ Technické zariadenie - tlakové zariadenie - Expanzná nádoba, 

Poistný ventil sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 

1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do 

prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

17. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať pripomienky dotknutých orgánov: 

17.1. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica 

(vyjadrenie č. 3823/21/2020-CA zo dňa 17.6.2020): 

- V záujmovej oblasti sa nachádzajú inžinierske siete t.j. verejný 

vodovod a verejná kanalizácia v správe Považskej vodárenskej 

spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.) 

- Investor je povinný inž. siete v správe PVS a.s. vytýčiť. Vytýčenie 

vykoná zástupca PVS a.s. na základe objednávky doručenej na 

stredisko služieb PVS a.s. Ing. Šebeňa č.t.0905850734. 

- V zmysle § 19 odst. 2. a 5. zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadame dodržať ochranné 

pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 mm - min. 

1,5 m, nad DN 500 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 

vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. 

- Podľa § 19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané 

vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné 

zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnérl1u vodovodu a verejnej 

kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať 

trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 

- V prípade, že sa v prístupovej komunikácii a spevnených plochách 

nachádzajú vodárenské poklopy na vodárenských zariadeniach 

(hydranty, šachty, zemné uzávery), žiadame v zmysle § 27 odst.4 zák. 

Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

osadiť vodárenské poklopy v úrovni budúcej nivelety terénu. 
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- Začiatok a ukončenie stavebných prác žiadame ohlásiť u majstra 

vodovodov Ing. Majchroviča č. t. 0907817530 a majstra kanalizácie 

Bc. Šutaru č.t.0908743752 a ich prítomnosť' zaznamenať v 

stavebnom denníku. 

- Dažďové vody z prístupovej komunikácie a zo spevnených plôch 

žiadame odvádzať mimo potrubia verejnej kanalizácie v správe PVS 

a.s. 

- Vodovodná prípojka pre kino Panorex je v našej spoločnosti 

evidovaná pod odberným číslom 539040-odberateľ Mesto Nová 

Dubnica, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica, č. zmluvy na odber pitnej 

vody a odvádzanie splaškových OV je 1600/2008. 

- Nakoľko predložená PD rieši výmenu jestv. vodovod. prípojky OC 

DN 80 za HOPE 090, žiadame jestv. vodovod. prípojku zrušiť až na 

potrubie verejného vodovodu podľa pokynov majstra vodovodov Ing. 

Majchroviča. Zrušenie vodovod. prípojky bude riešené na náklady 

investora. 

- Novú vodovodnú prípojku žiadame riešiť v zmysle "Pravidiel o 

zriaďovaní a pripojení vodovodných prípojok na verejný vodovod", a 

podľa pokynov majstra vodovodov Ing. Majchroviča. 

- Predložená PD rieši zväčšenie exist. VŠ. Úpravu VŠ žiadame riešiť 

podľa pokynov majstra vodovodov tak, aby rozmer VŠ bol postačujúci 

pre osadenie združeného vodomeru. 

- VŠ musí byť vzdialená max. 10 m od napojenia na verejný vodovod. 

- Vo VŠ bude osadený združený vodomer. Dodávku a montáž 

združeného vodomeru zabezpečí PVS a.s. Za dodávku a montáž 

združeného vodomeru bude fakturovaná odberateľovi dodávka pitnej 

vody v zmysle schváleného Cenníka výkonov a služieb PVS a.s. pre 

odberateľov, ktorých odber sa vyznačuje vysokým kolísaním odberov 

mimo meracieho rozsahu bežných meradiel. 

- Upozorňujeme, že výmena fakturačného vodomeru pre objekt kina v 

prestavovanej VŠ musí byť realizovaná pracovníkmi PVS a.s. na 

základe písomnej objednávky. Upozorňujeme taktiež, že všetky 

náklady spojené s realizáciou výmeny fakturačného vodomeru, taktiež 

s úpravou armatúr v jestv. prestavovanej VŠ budú 

fakturované investorovi. 

- Upozorňujeme, že VŠ musí byť vodotesná. Z toho vyplýva, že 

podmienkou osadenia fakturačného vodomeru pre objekt kina je 

zabezpečenie vodotesnosti VŠ zo strany investora. 

- Predložená PD rieši z dôvodu zabezpečenia požadovanej potreby 

požiarnej vody osadenie 2 podzemných hydrantov DN 80 na potrubí 

verejného vodovodu DN 150 v správe PVS a.s. Upozorňujeme, že 

dodávku a montáž 2 podzemných hydrantov DN 80 zabezpečí PVS 
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a.s. na základe písomnej objednávky. Náklady spojené s dodávkou a 

osadením hydrantov znáša investor. 

- Žiadame dodržovať Prevádzkový poriadok lapača tukov a 

kanalizačný poriadok mesta Nová Dubnica. 

- Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom 

usporiadaní inžinierskych sietí. 

- Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu 

"Protokol o vytýčení IS" a vlastný "Protokol o dodržaní STN 736005 a 

ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie", ktoré 

budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov a kanalizácií. 

17.2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina (vyjadrenie č.4600059061 

zo dňa 18.06.2020): 

- V predmetnej lokalite katastra Nová Dubnica, KN 336/22, 

337/2,3,4,5,6, 338, 339, 340/1, resp. v blízkosti pre hore uvedenú 

stavbu, sa nachádzajú podzemné VN vedenia, transformačná stanica 

(TS), podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu 

týchto vedení Vám prikladáme na situačnorn výkrese ako prílohu 

tohto vyjadrenia. (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, 

zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia). 

- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné 

pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa 

príslušných noriem STN (VN zemné káblové vedenie a NN zemné 

káblové vedenie na každú stranu 1.meter. Pri realizácii výkopových 

prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 

- Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného 

zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 

fyzicky ju vytýčiť. 

- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických 

zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme V ich 

bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne 

opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) 

týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a 

technického zhotovenia súbehov a križovaní 

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia 

je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 

0800 159 000 

- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na 

základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na 

internetovej stránke www.ssd.sk, link: https.//online.sse.sk/vtc/ 

vytyc.wv vytýči určený pracovník SSD. 

- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD 

musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby 
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EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení 

podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

- V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať 

manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom 

prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 

nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu 

nachádzať aj podzemné a nadzemné vedenia tretích osôb. 

17.3. Slovak Telekom, a.s., Bratislava (vyjadrenie č. 6612014290 zo dňa 

28.5.2020): 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona 

č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 

zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, 

že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK 

Slovák 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 Slovák Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 

SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou 

sieti: Marcel Garai, marcel.garai@telekom.sk, +421 42 4424299, 

0902719451 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých 

zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona 

č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. 

Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku 

SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu 

musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 

zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa 

nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve 

Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo 

strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

mailto:msu@dubnica.eu
http://www.dubnica.eu/


strana 14 / 29 

IČO: 00 317 209 E-mail:msu@dubnica.eu 
DIČ: 2021339276 www.dubnica.eu 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je 

porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o 

elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou 

z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie 

stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 

vyjadrenie. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 

vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 

televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. 

základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vviadrenia 

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania 

objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na 

vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné 

podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť 

nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným 

vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, 

Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti 

požiadať o vytýčenie. 

- Dôležité upozornenie: Od 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. 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

- V prípade, že zámer stavebníka, 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 sietí, je stavebník po 

konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný 

zabezpečiť: • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych 
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podmienok určených zamestnancom Slovak 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 žiadosti je oprávnený vykonávať 

práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním 

telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 

hradil@suptel.sk, 0907 777474; 

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení 

(káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou; 

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 

poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne 

účinné ochranné opatrenia tým, že 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 tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce 

na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia 

alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu • 

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu 

vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 

bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek 

ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú 

stranu od vyznačenej polohy zariadenia • Zhutnenie zeminy pod 

káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) • Bezodkladné oznámenie 

každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 • 

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, 

že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané 

bez ich vedomia); 

- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, 

alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom 

povereného zamestnanca ST; 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST 

(verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu 

napojenia, (www.telekom.sk); 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 

priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

17.4. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany – ORANGE SLOVENSKO a.s. 

Bratislava (vyjadrenie č. BA – 1695/2020 zo dňa 22.5.2020): 
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- dôjde ku stretu PTl prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 

Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

- Existujúce PTl 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 zdôvodnené] 

potrebe pri vytýčeni trasy. 

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a 

ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. 

o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri 

budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 

k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky 

vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť 

samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange 

Slovensko, a.s .. 

- Mechanické ochrana a prekládky budú realizovné 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 objednateľ 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 
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• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania 

zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ 

• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad 

trasou PTZ v ochrannom pásme 

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, 

ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, 

obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 

/77 320 32 , mob. 0907 721 378 

• je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami 

(vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny 

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku 

kontrole o nepoškodení trasy 

17.5. Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy (vyjadrenie 

č. OU-IL-OSŽP-2020/001018-002 zo dňa 21.7.2020): 

- Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby 

nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná 

ochrana povrchových a podzemných vôd. 

- Počas realizácie stavby a jej následného užívania dôsledne 

dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR Č. 

200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 

znečisťujúcimi látkami, o náležitosti ich havarijného plánu a o postupe 

pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

- Stavebné objekty S.O. 03 Dažďová kanalizácia, vsak do dažďovej 

vody a odlučovač tukov sú v zmysle § 52 vodného zákona vodné 

stavby, preto je na ich uskutočnenie potrebné povolenie orgánu 

štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona, ktoré príslušný 

správny orgán, Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, vydá na základe žiadosti, projektovej dokumentácie stavby 

vypracovanej oprávnenou osobou, právoplatného územného 

rozhodnutia a ďalších dokladov v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. 

- Je potrebné požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o 

životné prostredie o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 

ods. 1 písm. d) vodného zákona - pre vypúšťanie vôd l povrchového 

odtoku zo spevnených plôch cez vsakovacie zariadenia do 

podzemných vôd - dažďové vody zo strechy objektu po prečistení vo 

filtračnej šachte do vsakovacích galérii a následne do podzemných 

vôd. 
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- V prípade skladovania znečisťujúcich látok v objekte je potrebný 

súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. c) 

vodného zákona na sklady, nádrže a skládky znečisťujúcich látok, 

ktoré môžu negatívne ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných 

vôd. 

 

17.6. Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva (vyjadrenie č. OU-IL-OSŽP-2020/000852-002 zo dňa 

01.06.2020): 

- Pri realizácií stavby sa predpokladá vznik odpadov, ktoré sú 

zaradené podľa skupín a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP 

SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o 

odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích 

prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných 

v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom 

mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre 

ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.  

- Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju 

činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva 

ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:  

• predchádzať vzniku odpadu 

• zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu 

• zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu 

• zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické 

 zhodnocovanie vzniknutého odpadu 

• zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu. 

- V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku 

odpadu z realizácie predmetnej stavby.  

- Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady 

materiálovo zhodnotiť už pri realizácií stavby.  

- Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín 

a druhov odpadov v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

- Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, t.j. 

investor povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na 

nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje 

ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, t.j. investor môže odovzdať 

odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné 

povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo 

ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, 
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zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto 

zákonom.  

- Podľa ustanovení § l ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch 

nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa 

vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa 

materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na 

ktorom bol vykopaný. 

- Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy 

mimo miesta jej vzniku len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na 

skládku/miesto určené stavebníkom/obcou. 

- Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje 

využiť výkopovú zeminu na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku je 

povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

- Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo 

miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona 

o odpadoch. 

- Drevo zo stavby je možné využiť na vykurovanie iba v schválenom 

zariadení podľa ustanovení zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o 

ovzduší v znení neskorších právnych predpisov. Drevo nesmie byť 

kontaminované nebezpečnými látkami a inými cudzorodými látkami 

(napr. plastové obaly, úchyty a pod.). 

- Pôvodca nebezpečného odpadu je podľa § 25 ods. 5 zákona o 

odpadoch povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného 

odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním 

vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia 

jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním 

odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou 

osobou, s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie 

podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných 

údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak 

výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá. 

- Nakoľko vznikne pri realizácií stavby aj nebezpečný odpad (obaly 

obsahujúce zvyšky nebezpečných látok aleco 

kontaminované nebezpečnými látkami), je stavebník povinný: 

• zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnej nádobe a riadne ho 

označiť podľa osobitného predpisu 

o miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí splňať 

podmienky stanovené v § 8 vyhlášky MLP SR č. 
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371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

odpadoch 

• nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred 

ostatnými odpadmi 

• zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných 

odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú 

nebezpečné, a nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, 

ktoré nie sú odpadom, okrem prípadov uvedených v § 25 ods. 2 

zákona o odpadoch a za udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. i) 

zákona o odpadoch. 

• vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie 

nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na prepravu, 

zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov, ktorá ma 

na to oprávnenie podľa § 97 zákona o odpadoch. 

- Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť 

povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o 

odpadoch. K vyjadreniu je investor povinný predložiť evidenciu vzniku 

odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení 

alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

Čestné prehlásenie investora Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti 

o životné prostredie nebude k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudačnému 

konaniu predmetnej stavby akceptovať. 

17.7. Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny 

(záväzné stanovisko č. OU-IL-OSŽP-2020/000849-002 zo dňa 

01.06.2020): 

- Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie Vás 

upozorňuje na možný výskyt chránených druhov živočíchov. Taktiež 

Vás upozorňujeme na ustanovenia § 35 zákona o ochrane prírody a 

krajiny a z nich vyplývajúce zákazy a obmedzenia. 

- Podľa § 35 ods. ! zákona o ochrane prírody a krajiny chráneného 

živočích je zakázané: 

a) úmyselne odchytávať v jeho prirodzenom areáli 

b) úmyselne zraňoval alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli 

c) úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období 

hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného 

spánku alebo migrácie. 

- Podľa § 35 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny zakázané je: 

b) odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda 

chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli 

c) poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta 

odpočinku chráneného živočích v jeho prirodzenom 

areáli. 
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- Podľa § 3 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je stavebník 

povinný na vlastné náklady vykonať 

a) opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu 

poškodzovania chránených živočíchov a ich úkrytov. 

- Upozorňujeme, že v prípade zistenia živých jedincov, hniezda/úkrytu 

alebo iných pobytových znakov vtákov alebo netopierov (napr. guáno, 

hniezdny materiál a pod.) zhotoviteľom počas realizácie stavby (aj po 

vykonaní kontroly odborne spôsobilou osobou, ktorá sa v rámci 

svojich odborných činností zaoberá ochranou vtákov a netopierov), je 

zhotoviteľ povinný oznámiť uvedené zistené skutočnosti Okresnému 

úradu v Ilave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, alebo osobe 

vykonávajúcej manažment ochrany chránených živočíchov na stavbe. 

Okresný úrad v Ilave, Odbor starostlivosti o životné prostredie v 

spolupráci S osobou s príslušnými odbornými skúsenosťami určí ďalší 

postup prác a určí podrobné podmienky vykonávania prác v závislosti 

od doby - termínu vykonávaných prác a od vývinového štádia 

vyskytujúcich sa jedincov. 

- Zároveň Vás Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny upozorňuje na 

skutočnosť: 

- že v prípade výrubu drevín alebo krovitých porastov na stavbou 

dotknutých pozemkoch je potrebné postupovať v zmysle § 47 a § 48 

zákona o ochrane prírody. 

- pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, 

ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastník pozemku - zhotoviteľ stavby 

je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich 

poškodeniu a ničeniu. 

17.8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín (záväzné stanovisko č. KPUTN-

2020/11278-2/41093/RUZ zo dňa 4.06.2020): 

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou 

stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ 

Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky uvedením telefonického 

kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie 

doposiaľ' nepreskúmanej archeologickej lokality. 

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, 

resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ 

Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je 

povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ 

Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej 
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však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ 

Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami 

archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne 

oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín 

predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o 

náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom 

archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, 

metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej 

situácie. 

17.9. Termonova, a.s., Nová Dubnica (stanovisko č. 44/2020 zo dňa 

28.5.2020): 

- Napojenie odovzdávacej stanice tepla na prípojku tepla je možné 

realizovať len so súhlasom držiteľa povolenia na rozvod tepla a po 

dohodnutí a vytvorení podmienok pre realizáciu tak, aby nedošlo k 

ohrozeniu sústavy tepelných zariadení, bezpečnosti a plynulosti jej 

prevádzky alebo údržby. 

- Fakturačné meradlo tepla umiestniť pred oddeľovací výmenník tepla. 

- Do PD MaR je potrebné doplniť reguláciu teploty za oddeľovacím 

výmenníkom. 

- Pred realizáciou prác požiadať spoločnosť TERMONOVA, a.s. Nová 

Dubnica o vytýčenie podzemných vedení spoločnosti TERMONOVA. 

Vytýčenie vykoná poverený pracovník spoločnosti TERMONOVA na 

základe písomnej objednávky doručenej do sídla spoločnosti. 

- Stavebnú jamu pre vsakovaciu galériu VSAK1 hĺbiť tak, aby počas 

výstavby nedošlo k narušeniu a odstráneniu zeminy vo vzdialenosti 

minimálne 2m od potrubia verejného rozvodu tepla vedeného v 

blízkosti navrhovaného umiestnenia vsakovacej galérie. Potrubie 

verejného rozvodu tepla je tepelne predopnuté a v prípade narušenia 

celistvosti jeho lôžka hrozí zosunutie zeminy a potrubia do 

realizovaného výkopu. Stenu výkopu pozdĺžne orientovanú 

k verejnému rozvodu tepla je potrebné zabezpečiť zodpovedajúcim 

pažením tak, aby nedošlo k zosunu zeminy v ochrannom pásme 

tepelných rozvodov a následnému poškodeniu verejného rozvodu 

tepla. 

- Navrhovanú úpravu spevnených plôch a trávnatých povrchov 

realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu sústavy 

tepelných zariadení, rešpektovať ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. 

z. Zákon o tepelnej energetike v platnom znení. 
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- Realizáciu prác vykonávať v súlade s STN 736005 o priestorovom 

usporiadaní inžinierskych sietí. 

- Práce vykonávať v súlade s zákonom 657/2004 Z. z. Zákon o 

tepelnej energetike v platnom znení s rešpektovaním ustanovenia 

§36. Podľa §36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z. v platnom 

znení: "V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať“. 

a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, 

plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by 

mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a 

majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich 

uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov), 

b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov." 

- Pri realizácii stavby požadujeme dodržať odstupy od verejného 

rozvodu tepla v zmysle platnej legislatívy a zákaz prejazdu ťažkých 

mechanizmov v ochrannom pásme verejného rozvodu tepla. 

- V prípade realizácie prác v ochranných pásmach tepelných 

zariadení je stavebník povinný písomne požiadať držiteľa povolenia 

spoločnosť TERMONOVA, a.s, o vydanie písomného súhlasu podľa § 

36 ods, 7 zákona 65712004 Z, z, pre výkon činností v ochranných 

pásmach sústavy tepelných zariadení a po vydaní písomného súhlasu 

je povinný dodržať nasledovné podmienky: 

- v prípade udelenia súhlasu k výkopovým prácam v ochrannom 

pásme verejného rozvodu tepla, je tieto potrebné realizovať výhradne 

ručne bez použitia ťažkých mechanizmov, 

- v ochrannom pásme verejného rozvodu tepla je prísne zakázané 

vykonávať pretlaky a mikrotunelovanie, 

- spätný zásyp obnaženého rozvodu tepla realizovať až po vykonanej 

kontrole povereným pracovníkom spoločnosti TERMONOVA. O 

vykonanej kontrole a odsúhlasení spôsobu zásypu bude zhotovený 

záznam v stavebnom denníku zhotoviteľa alebo samostatný písomný 

dokument. V prípade nedodržania dohodnutého postupu je 

spoločnosť TERMONOVA oprávnená žiadať obnaženie už 

zasypaného rozvodu tepla a vykonanie nápravy na náklady 

stavebníka, 

- pre odvoz a dovoz materiálu je potrebné zvoliť také prístupové trasy, 

aby nedošlo k prejazdom ťažkých mechanizmov ponad podzemné 

rozvody tepla spoločnosti TERMONOVA, 

- po realizácii prác dodať spoločnosti TERMONOVA porealizačné 

geodetické zameranie objektov a sietí nachádzajúcich sa v 

ochrannom pásme verejného rozvodu tepla v elektronickej podobe vo 

formáte dxf vrátane zoznamu súradníc bodov y, x, h, v štátnych 

systémoch S-JTSK, BPV. 
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17.10. SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava (vyjadrenie č. 

TD/NS/0435/2020/Ga zo dňa 08.06.2020): 

- VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 

iných činnosti, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné 

vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 

objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, 

a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 

webovom sídel SPP-O (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, 

ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-

O vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100 m, 

- stavebník je povinný zabezpečiť pristupnosť plynárenských 

zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania 

plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a 

výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko 

a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti 

menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu existujúcich 

plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne 

bez použitia strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je 

stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu 

SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražne] fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je 

povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto 

práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas 

odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v 

prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 

poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie 

potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 
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- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia 

plynárenských zariadeni 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 § 2.88 zákona 

Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia 

Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. ako aj podmienky uvedené v Zápise z 

vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, 

STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu 

plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a krížovaní navrhovaných vedení s 

existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať rninimálne 

odstupové vzdialeností v zmysle STN 73 6005 a TPP 90601, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v 

zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

18. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). 

19. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa  stavbou nezačne do dvoch 

rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného 

zákona). 

20. Ukončenie stavby, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie 

stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu 

podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude doložený záväzným 

stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Považskej Bystrici k užívaniu stavby, záväzným stanoviskom 

Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP podľa §99 ods.1 písm. 

b) bod 5 zákona č 79/2015 Z.z. o odpadoch, a "Protokol o vytýčení IS" a 

vlastný "Protokol o dodržaní STN 736005 a ochranného pásma 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie", ktoré budú podpísané 

majstrom prevádzky vodovodov a kanalizácií. 

 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 
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Účastníci konania v priebehu stavebného konania neuplatnili námietky. 

 

Odôvodnenie 
 

Stavebník: Mesto Nová Dubnica zastúpené primátorom Ing. Petrom Marušincom 

požiadalo listom č. VÚPaD/9886/2020 (spis 866/2020) zo dňa 22.07.2020, ktorý bol 

doručený dňa 23.07.2020 mestu Dubnica nad Váhom o stavebné povolenie na stavbu 

„Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici“– budova súpisné číslo 15/43 umiestnená na 

pozemku parcelné číslo KN-C 339, katastrálne územie Nová Dubnica, inžinierske siete pre 

stavbu sú umiestnené na priľahlých pozemkoch parcelné čísla KN-C 336/22, 337/2, 337/3, 

337/4, 337/5, 337/6, 338, 340/1 katastrálne územie Nová Dubnica. Dňom podania žiadosti 

bolo začaté  stavebné konanie uvedenej stavby. 

 

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom 

Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119, ods. (3) stavebného zákona 

oznámil listom č.j. Výst. – 30 037/2020-Lo zo dňa 23.07.2020 začatie konania účastníkom 

konania a dotknutým orgánom. Oznámenie bolo účastníkom konania z dôvodu veľkého 

počtu účastníkov konania doručené formou verejnej vyhlášky, ktorá bola po dobu 15 dní 

vyvesená na úradnej tabuli mesta Nová Dubnica a na webe: www.novadubnica.eu, v časti 

„úradná tabuľa“. Ústne pojednávanie a miestne zisťovanie sa konalo dňa 20.8.2020. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná  podľa § 62  stavebného zákona, pričom bolo 

zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy ani neprimerane obmedzené 

práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené v § 

47 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.   

Projekt stavby spracovali osoby, ktoré majú  oprávnenie na projektovanie podľa 

osobitných právnych predpisov. 

 

Ku stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány a vlastníci sietí a zariadení verejného dopravného 

technického vybavenia: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica; 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina; SPP-Distribúcia, Bratislava; 

ORANGE SLOVENSKO a.s. – MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Piešťany;  Slovak Telekom, 

a.s., Bratislava; Termonova, a.s., Nová Dubnica; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek štátnej vodnej správy; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne, Trenčín, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný 

dopravný inšpektorát v Trenčíne.  
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Ich záväzné stanoviská nie sú záporné, alebo protichodné a podmienky súhlasu boli 

zakotvené do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Ostatné dotknuté  orgány v stavebnom 

konaní si nevyhradili posúdenie stavby. 

 

Príslušné vodné stavby a sadové úpravy bude podľa vyjadrenia posudzovať a prípadne 

povoľovať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej 

správy ako špeciálny stavebný úrad. 

Rekonštrukciu a prípadné nové spevné plochy a parkoviská bude posudzovať a prípadne 

povoľovať mesto Nová Dubnica ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a 

účelové komunikácie. 

 

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s., Bratislava ako oprávnená právnická osoba vydala odborné 

stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3204/4/2020. Zistenia, pripomienky 

a upozornenia z odborného stanoviska je nutné z hľadiska požiadaviek bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vyriešiť 

v ďalšom stupni projektovej prípravy stavby (realizačná projektová dokumentácia) a počas 

výstavby. Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného 

povolenia. 

 

V konaní bolo zistené, že pozemky parc. č. KN-C 339 KN-C 336/22, 337/2, 337/3, 337/4, 

337/5, 337/6, 338, 340/1 katastrálne územie Nová Dubnica a taktiež budova súp. č. 15 je 

vo vlastníctve stavebníka po výpis z listu vlastníctva č. 1000. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, 

keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie 

nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). 

Navrhovateľ je podľa § 4 , ods. 1, písm. a/ zák. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku. 

 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Mesto 

Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, ul. Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 

podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov podľa správneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Blaško 
vedúci stavebného úradu, oddelenia výstavby,  

životného prostredia a dopravy  
na základe poverenia primátora mesta 
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Stavebné povolenie sa účastníkom konania podľa §69, ods. 2 stavebného zákona 

doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude po dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli 

mesta Nová Dubnica a na webe: www.novadubnica.eu, v časti „úradná tabuľa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ..............................................      Zvesené dňa .............................................. 
                             Pečiatka a podpis                                             Pečiatka a podpis 
 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1. Účastníkom konania sa oznamuje/doručuje verejnou vyhláškou 
 

Dotknutým orgánom: 

2. Okresné  riaditeľstvo hasičského a záchranného  zboru Trenčín 

3. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  

4. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva 

5. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a 

krajiny 

6. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia 

7. SPP- distribúcia a.s. Žilina  

8. Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina   

9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

10. Slovak Telekom a.s., Bratislava 

11. Michlovský s.r.o., Piešťany 

12. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Považská Bystrica  

13. Termonova,a.s, SNP 788/98, Nová Dubnica 

14. Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne 

15. Mesto Nová Dubnica , ref. ochrany zelene 
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16. Mesto Nová Dubnica , ref. dopravy 

17. Mesto Nová Dubnica, stavebný úrad 

 

Na vedomie: 

18. Mesto Nová Dubnica, primátor 

19. Mesto Nová Dubnica, odd. Výstavby, územného plánovania a dopravy (Ing. 

Krumpolec) 

20. Ing. arch. Miroslav Mlynček, ArRea, projektový ateliér, s.r.o., Braneckého 8, Trenčín 

(projektant) 

 

kópia: spis 
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