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STAVEBNÉ POVOLENIE 

 
 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 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 stavebného zákona  /ďalej len 

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

ktorú dňa 7.4.2016 podal 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina             IČO 36 442 151   

zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou  

EDWIN s.r.o. Ružová dolina 606/10, 821 09 Bratislava- Ružinov      IČO:31 393 331 

(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 

Nová Dubnica ul. Pod Bôrikom -Presmerovanie OM z TS 158/ts/871 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 39, 46, 47, 99/1, 112, 444/7, 444/8, 444/9, 444/10, 511/1, 

512/1, 513/14, 513/19, 1163 v katastrálnom území Nová Dubnica. 

Popis a účel stavby: 

Z trafostanice 158/ts/864 vyvedú sa dva zemné káble 2xAYKY-J 3x240+120SM(128m) do navrhovaných PRIS 

4 3/2 a PRIS 5 5/1. Z PRIS 5 5/1 budú viesť AYKY-J 3x240+ 120 SM(30m) a budú spojkami SVCZ vrezané do 

jestvujúceho zemného kábla 1-AYKY-J 3x240+120. 

Rozvodná skriňa SR 726/66 sa vymení za PRIS 5 5/1, z  ktorej bude viesť AYKY- J 3x240+120SM(114m) do 

navrhovanej PRIS 3.1  3/0 budú viesť 2x AYKY- J 3x120+70 SM/RE(8m,8m) a budú spojkami SVCZ vrezané 

do jestvujúceho zemného kábla 1-AYKY 3x95+70. 

V novom rozvádzači trafostanice 158/ts/864, sa zaloţia poistky na smer RIS 724/44. Bod rozpojenia  bude v SR 

724/52 vybratím poistiek zo smeru 724/50. 

Technické parametre:  

 zemná káblová NN sieť 1- AYKY 3x120+70mm2 spolu:dl.20m 

 zemná káblová NN sieť 1- AYKY 3x120+70mm2 spolu:dl.460m 

 počet navrhovaných istiacich skríň spolu: 4 ks 

 Rozpojovacie body:  samostatný vývod z RST- moţné odpojenie vývodu v RST  SR 724/52 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

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

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

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

fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa rozhodnutia o umiestnení stavby , ktoré vydal tunajší stavebný 

úrad pod č.  1241/2016 v spise  VÚPaD /119/2016 dňa 29.2.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

7.4.2016 

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. Stavba bude ukončená najneskôr do 31.12.2016. 

6. Celkový rozpočtový náklad stavby je  34 700 EUR. 

7. Pri výstavbe musia byť dodrţané všetky platné hygienické, poţiarno-bezpečnostné predpisy  a zásady 

ochrany a tvorby ţivotného prostredia.  

8. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu  začatie 

stavby. 

9. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní. . 

Zhotoviteľ musí byť oprávnená právnická resp. fyzická osoba oprávnená na  uskutočneniu stavieb 

a zabezpečí odborný dozor odborne spôsobilou osobou v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľa stavby, 

s uvedením názvu (mena), adresy (sídla) a preukázaním oprávnenia na uskutočňovanie stavieb,  oznámi 

stavebník  stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania. 

10. Stavebník  pred začatím stavby umiestni na viditeľnom mieste  pri vstupe na stavenisko štítok „Stavba 

povolená“ a ponechá ho do kolaudácie stavby. 

11. Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 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 niektorých pracovných činností.  

12. K realizácii stavebných prác na cestách a chodníkoch  je potrebný súhlas príslušného cestného správneho  

orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne uţívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z. o  pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.  

13. Prípadný, neplánovaný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny v znení neskorších predpisov. Pri zásahu do trávnatých plôch je potrebné poţiadať o rozkopávku 

zelene. 

14. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a 

podzemných vôd, dbat' o ochranu vôd a zdrţať sa činností, ktoré môţu negatívne ovplyvniť prirodzený 

reţim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy pouţívané pri 

prácach udrţiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v 

predmetnom úseku vodného toku. 

15. Pred zahájením zemných prác súvisiacich s realizáciou stavby, poţiadať jednotlivých správcov podzemných  

o ich presné vytýčenie v teréne. 

16. Dodrţanie podmienok mesta , dotknutých orgánov a iných právnických osôb  v rozsahu dotýkajúcich sa 

realizácie stavby: 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie  vyjadrením č. OÚ-IL-OSŽP 2015/000998-

002 zo dňa 13.08.2015 má k územnému konaniu  nasledovnú podmienku: 

- 1.Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny – zhotoviteľ stavby je povinný 

stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010 - Ochrana 

prírody - Ošetrovanie, udrţiavanie a ochrana stromovej vegetácie). 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie  vyjadrením č. OÚ-IL-OSŽP 2015/001001-

02 REN  zo dňa 5.8.2015 z hľadiska vodných pomerov je predmetná stavba možná za týchto podmienok:: 

- 1.Počas realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k úniku ropných látok a iných 

nebezpečných látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyjadrenie ORHZ-TN1-654/2015 zo 

dňa 28.7.2015 

- Súhlasí bez pripomienok 

- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poţiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 

podľa zákona č. 50ú1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení 
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neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby poţadujeme ho 

predloţiť pri kolaudačnom konaní. 

Považská vodárenská spoločnosť a.s. ul. Nová 133,017 01 Považská Bystrica vyjadrenie č.5366/23/2015-

CA zo dňa 13.8.2015 

- 1.V miestach realizácie projektu sa nachádzajú IS v našej správe, t.j. verejné vodovody a verejné kanalizácie 

- viď priloţené situácie GIS, vodovod je kreslený zelenou farbou, kanalizácia červenou farbou, zakreslenie 

je orientačné. 

- 2.Najneskôr pred zahájením stavebných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých IS v správe 

PVS, a.s. v dotknutom území. 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. 

- 3. Na základe vytýčenia ţiadame dodrţať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestňovaní 

stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v súlade so zákonom NR SR 

č. 442/2002  Z.z. v znení neskorších doplnkov a zmien, § 19 ods. 2 a 5. 

- 4.Začiatok a ukončenie stavebných prác ţiadame ohlásiť na prevádzke vodovodov a prevádzke kanalizácií v 

Dubnici nad Váhom. Ţiadame dodrţať pôvodné krycie výšky vodovodov a kanalizácií. 

- 5. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predloţiť stavebnému úradu „ Protokol o vytýčení IS“ a „ 

Protokol o dodrţaní ochranného pásma...“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov PVS, a.s. 

a majstrom prevádzky kanalizácií PVS, a.s. v Dubnici nad Váhom, tel. 0907/817 530 a 0907/817 532. 

- 6. Uvedené podmienky ţiadame zapísať do stavebných povolení. 

- Za predpokladu splnenia uvedených podmienok, s predloţenou PD pre vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby resp. stavebného povolenia súhlasíme. 
SPP-distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. 960/2015/NM/TD zo dňa 10.8.2015 súhlasí 
s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodrţania podmienok: 
- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na 

základe písomnej objednávky poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 
objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo 
prevádzky distribučnej siete. SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení , najmä výkonu kontroly prevádzky, údrţby 
a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení 

- stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 

ochrannom pásme plynárenských zariadení; 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na kaţdú strany od 

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po predchádzajúcom vytýčení 

plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových mechanizmov; 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaţeného plynárenského zariadenia, 

podsypu a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka; 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 

zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa; 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu; 

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

krytie a hĺbku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu poţadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu; 

- kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D 

na tel.č. : 0850 111 727; 

- upozorňujeme, ţe SPP-D môţe pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 

na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uloţiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo 

výške 300,-€ aţ 150 000,-€; 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 

plynárenských zariadení a taktieţ 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; 
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- stavebník je povinný pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodrţať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01; 

- stavebník  nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie 

je moţné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.; 

Upozornenie: 

- Toto stanovisko reflektuje stav ku dňu jeho vydania 

- Kaţdú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska , je stavebník 

povinný prerokovať s SPP-D a poţiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, ţe návrh na vydanie stavebného povolenia 

bude podaný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jeho vydania. Pokiaľ stavebník túto lehotu zmešká , je 

povinný poţiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6611521753 zo dňa 31. 03. 2016: 

1. Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

Slovak Telecom a.s. poţaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:  

2. 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. 

3. 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. 

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

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

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloţenia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Ján Pechota, jan.pechota@telekom.sk ,+421 42 4325196, 

0902719388. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK 

1. V prípade, ţe zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú ţiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak 

Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloţenie sietí v zmysle konkrétnych 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 ţiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preloţením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 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 číslo l2 129. 

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

priestorového uloţenia zariadenia vykonané bez vedomia ST). 

mailto:jan.pechota@telekom.sk
mailto:hradil@suptel.sk
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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. 

Mesto Nová Dubnica stanovisko oddelenia životného prostredia  - ochrana prírody  zo dňa 29.2.2016 

- Poţadujeme, aby dreviny dotknuté stavbou  boli obkopané  v dostatočnej vzdialenosti od kmeňa, aby 

nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy. Pred samotnou realizáciou stavieb je potrebné poţiadať mesto 

Nová Dubnica o povolenie rozkopávky verejnej zelene. 

17. 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 aţ do 

obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej 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 môţe 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 

predloţiť 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. 

18. Na stavbe bude v zmysle § 46d stavebného zákona riadne vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou 

dokumentácie uloţenej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali 

na stavenisku. Do stavebného denníka je oprávnená robiť zápisy aj osoba vykonávajúca štátny stavebný 

dohľad. 

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

vykonania štátneho stavebného dohľadu.  

20. 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.  

21. Na uskutočnenie stavby moţno v zmysle § 43f stavebného zákona pouţiť iba stavebný výrobok, ktorý je 

podľa osobitných predpisov vhodný na pouţitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení 

poţadovaných vlastností výrobkov stavebník predloţí ku kolaudácii stavby.  

22. Stavebný úrad akceptoval iba tie podmienky jednotlivých stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú 

povoľovanej stavby a podmienky zahrnul do podmienok vydaného stavebného povolenia. 

23. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uţívanie  moţno uţívať  len na základe 

kolaudačného rozhodnutia(§76 ods.1 stavebného zákona). Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému 

úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude doloţený potrebnými 

dokladmi  podľa § 17 vyhlášky MŢP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona a § 79 stavebného zákona. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

 

Účastníci konania v priebehu stavebného konania neuplatnili námietky a pripomienky o ktorých by musel 

stavebný úrad  rozhodnúť. 

Odôvodnenie: 

Dňa 7.4.2016 podal stavebník ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 29.2.2016 pod č. 

1241/2016 spis  VÚPaD/119/2016/Gá, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.4.2016. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

http://www.telekom.sk/
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pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a ţiadosť poskytovala 

dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môţu účastníci konania uplatniť svoje námietky a 

pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

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 a zistil, ţe jej 

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

uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili:  Michlovský , spol. s.r.o. Piešťany- Orange Slovensko a.s. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Povaţská Bystrica , Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne , SPP- 

distribúcia a.s. Bratislava, Energotel a.s. Bratislava , PVS a.s. Povaţská Bystrica ,Slovak Telecom a.s. Bratislava 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie- ŠSOPaK, ŠVS, Mesto Nová Dubnica 

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

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie poţiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia 

na napojenie a tieto stanoviská a poţiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

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. 

Účastníci konania: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Mesto Nová Dubnica, Ing. Mária Rafajová, 

RNDr. Mária Mišútová, MUDr. Margita Antonyová, Mgr. Zuzana Tobolová, Ing. Soňa Antonyová, Ľuboslav 

Blščák, Zdenka Blščáková, Ing. Pavol Dupkala .Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

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). 

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. 

http://www.novadubnica.eu/
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Poplatok: 

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

60 písm. g  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 7.4.2016. 

Príloha: 

- overená projektová dokumentácia( po právoplatnosti rozhodnutia) 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

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

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

3. Ing. Mária Rafajová, Puškinova súp. č. 796/10, 018 51  Nová Dubnica 

4. RNDr. Mária Mišútová, Ruţindol 138 súp. č. 6904/45, 919 61  Ruţindol 

5. MUDr. Margita Antonyová, Pod Bôrikom súp. č. 43/6, 018 51  Nová Dubnica 

6. Mgr. Zuzana Tobolová, Pod Bôrikom súp. č. 43/6, 018 51  Nová Dubnica 

7. Ing. Soňa Antonyová, Pod Hájom súp. č. 1358/137, 018 41  Dubnica nad Váhom 

8. Ľuboslav Blščák, Gagarinova súp. č. 214/24, 018 51  Nová Dubnica 

9. Zdenka Blščáková, gagarínova súp. č. 214/24, 018 51  Nová Dubnica 

Projektant: 

10. Ing. Pavol Dupkala, EDWIN s.r.o. Ruţová dolina súp. č. 10, 821 09  Bratislava 

 

 dotknuté orgány 

11. Michlovský s.r.o., Orange Slovensko a.s., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

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

13. Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

15. Energotel  a.s., Miletičova 7, 821 08  Bratislava 

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

17. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 60 Bratislava,  

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

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

20. TEKOS Nová Dubnica  s.r.o., Topoľová 781/5, 018 51  Nová Dubnica 

21. Termonova, a.s., SNP súp. č. 788/98, 018 51  Nová Dubnica 

22. Mesto Nová Dubnica, cestný správny orgán, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

23. Mesto Nová Dubnica, oddelenie ţivotného prostredia, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

24. Inšpektorát práce, Hodţova 36, 911 01 Trenčín 

  

Co do spisu: 

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

25. EDWIN s.r.o. Ruţová dolina súp. č. 10, 821 09  Bratislava 

 

 

 

 


