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MESTO    HA N D L O V Á 
_______________________________________________________________________________________ 

Číslo: SÚ 2020/20539/2183-2                                                                                         Handlová, 16.10.2020 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

    
 

Vyvesené dňa: 

Zvesené dňa: 

_________________________ 

Pečiatka a podpis  

                        

                        

S T A V E B N É       P O V O L E N I E 
 

         Žiadateľ:  Ing. Michal Rűckschloss PhD.,  adresa: 972 51 Handlová, Partizánska 163/37, 

v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4, podal dňa: 29.06.2020, žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na  stavbu: "Novostavba rodinného domu", na pozemku  parcelné číslo 

reg.  C KN  3956/1, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 3953/5, 3954/1, 3954/2, v  katastrálnom území Handlová. 

Predmetom stavebného povolenia je stavba rodinného domu na ul. Novomeského  v Handlovej. 

 

                     Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 v znení neskorších predpisov  preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  

podľa §§ 37,62,63 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov 

v spojenom územnom a stavebnom konaní po ústnom pojednávaní dňa  11.08.2020, po doplnení podania  

takto   r o z h o d l o: 

 

stavba:                  Novostavba rodinného domu                        

                  
( ďalej len „ stavba“ ) 

 

Žiadateľ:              Ing. Michal Rűckschloss PhD.      

                              972 51 Handlová, Partizánska 163/37                                                                                             
( ďalej len „ stavebník“ ) 

ktorej projektová dokumentácia rieši: samostatne stojaci objekt rodinného domu s jedným nadzemným 

podlažím, neobytným podkrovím, bez suterénu zastavanej plochy 252,52 m2. Rodinný dom je dispozične 

delený chodbou na spoločenskú a súkromnú časť. Základové konštrukcie budú tvorené základovými 

pásmi 600x500mm x 300x500 mm zo železobetónu, na debniace tvárnice bude zrealizovaná základová 

doska hr. 150mm, zvislé murované konštrukcie zo systému YTONG hrúbky 300 mm, vnútorné priečky 

hr. 100 a 150 mm. Zastrešenie objektu sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 40° so strešnou 

krytinou z falcovaného plechu Blachotrapez Retro 25, nosná konštrukcia krovu systémom stojatej stolice 

s vrcholovou väznicou, v spoločenskej časti otvorený krov. Výplne otvorov formou plastové izolačného 

trojskla, vnútorné dvere drevené. Vykurovanie  bude zabezpečené nástenným plynovým kotlom, so 

zálohou  nástenným elektrickým kotlom. Vodovodná prípojka z verejného rozvodu vody na ul. 

Novomeského DN 25 plastovým potrubím PE 100 (HDPE) 32x3,0 mm-SDR 7,4 – PN 16 dĺžky 7,8m, 

Elektrická prípojka NN z jestvujúceho vzdušného vedenia zo stĺpa na pozemku stavebníka, do 

rozvádzača RE na hranici pozemku, STL plynárenské zariadenie bude napojené na jestvujúci STL 

plynovod D 160Pe vedený v miestnej komunikácii v dĺžke 2,3 + 1,5m, odvedenie splaškových vôd 

kanalizačným potrubím z PVC DN 125, dĺžky 4 m  do žumpy 15 m3. 

 

 Dĺžka trvania stavby: stavba trvalého charakteru.  

 

 Účastníci konania:  

1/   Ing. Michal Rűckschloss PhD., 972 51 Handlová, Partizánska 163/37 
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2/   Ing. Peter Šimrák, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4 

3/   Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

4/   Helena Kučiaková, 972 51 Handlová, Robotnícka 35 

5/   Alžbeta Kováčová, 972 51 Handlová, MC 10/7 

6/   Vladimír Podoba, 972 51 Handlová, kpt. Nálepku 8A 

7/   Ing. Jarmila Podobová, 972 51 Handlová, kpt. Nálepku 8A 

8/   Viktor Gildein, 972 51 Handlová, L. Novomeského 1154/7 

9/   PROJEKT STUDIO 811 08 Bratislava, Cukrová 14, Ing. Vladimír Duchoň PhD., 972 27 Liešťany 430 

10/ Ján Fabo, 920 01 Hlohovec, Závalie 6 

11/ Viktor Gildein, 972 51  Handlová, L.Novomeského 1154/7 

12/ Libuša Januščáková, 972 51 Handlová, Partizánska 3/27 

13/ Slovenský pozemkový fond,  Búdková 36, 811 04 Bratislava 

14/ Ing. Mária Matejíčková, 956 02 Urmince 486 

15/ Ing. Veronika Huntošová, 036 01 Martin, Malinovského 3944/10 

16/ Ing. Rastislav Kohút, 972 26 Nitrianske Rudno, Štúrova 314/14 

17/ Daniel Vážny, 972 27 Liešťany, Nevidzany 5 

 

na pozemku parcelné číslo KN reg. C-KN   3956/1, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 3953/5, 3954/1, 3954/2, v k.ú. 

Handlová podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracoval:  PROJEKT STUDIO Ing. Vladimír 

Duchoň PhD., číslo osv.  6506*l3 sa podľa §§ 39, 66 stavebného zákona  

 

P O V O Ľ U J E. 
 

Pre umiestnenie a uskutočnenie  navrhovanej  stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Stavba rodinného domu je umiestnená  na pozemku parcelné číslo  KN reg. C 3956/1, 3953/2, 3953/3, 

3953/4, 3953/5, 3954/1, 3954/2   v k.ú. Handlová, vo vlastníctve   stavebníkov, v súlade s výpisom z LV 

číslo  2697.                                    

2. Umiestnenie stavby na pozemku: 

vzdialenosť rodinného domu od pozemku parcelné číslo CKN  3943   k.ú. Handlová  bude min. 1,910 m  

(v najbližšom bode asymetricky umiestneného RD), 

       vzdialenosť rodinného domu od pozemku parc.č. 4448/1 - miestnej komunikácie bude min. 5,00 m,  

       vzdialenosť rodinného domu od pozemku parcelné číslo CKN  3956/4   k.ú. Handlová,  bude min. 1,540  

       m, prístup na pozemok zostáva z miestnej komunikácie ul. Novomeského,  

výšková úroveň stavby  max + 7,810 m od PVB, úroveň + 0,000=+ 451,500 m.n.m.   

Vodovodná prípojka z verejného rozvodu vody na ul. Novomeského DN 25 plastovým potrubím PE 100 

(HDPE) 32x3,0 mm-SDR 7,4 – PN 16 dĺžky 7,8m, Elektrická prípojka NN z jestvujúceho vzdušného 

vedenia zo stĺpa na pozemku stavebníka, do rozvádzača RE na hranici pozemku, STL plynárenské 

zariadenie bude napojené na jestvujúci STL plynovod D 160Pe vedený v miestnej komunikácii v dĺžke 

2,3 + 1,5m. 

Zabezpečiť vybudovanie odstavnej plochy pre automobil na vlastnom pozemku v súlade s platnou 

legislatívou. 

3. Rešpektovať podmienky k zosúladeniu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím 

a ďaľšími podmienkami v zmysle ustanovení stavebného zákona. 

4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, prípadné 

zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

       Projektovú dokumentáciu  stavby vypracoval:  PROJEKT STUDIO, s.r.o. Bratislava , overil: Ing.  

       Vladimír  Duchoň PhD., 972 27 Liešťany 430, číslo osv.  6506*l3; 

       Energetické hodnotenie, Protipožiarnu ochranu  vypracoval:  PROJEKT STUDIO, s.r.o. Bratislava Ing.  

       Vladimír Duchoň PhD., 972 27 Liešťany 430, číslo osv.  6506*l3; 

       časť PD Statika overil: PROJEKT STUDIO, s.r.o. Bratislava, Ing. Vladimír Duchoň PhD., 972 27  

       Liešťany 430, číslo osv.  6506*l3; 

       časť PD Elektroinštalácia, bleskozvod vypracoval: Daniel Vážny, 972 27 Liešťany, Nevidzany 5; 

       časť PD  STL pripojovací plynovod, Plynoinštalácia vypracoval: Kohút PRO s.r.o., 972 26 Nitrianske  

       Rudno, Štúrova 314/14, číslo osv. 5229*l4; 

       časť PD Vykurovanie, Zdravotechnika vypracovala: Ing. Mária Matejíčková, 956 02 Urmince 486; 

       časť PD Vzduchotechnika vypracovala: Ing. Veronika Huntošová, 036 01 Martin, Malinovského  

       3944/10. 
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5. Pri stavbe dodržať ustanovenia §§43,43b,43d,43e,43f,43g,43h,43i,47,48,49,50,51,52,53 a ďaľšie 

stavebného zákona  č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ohľadom požiadaviek na 

uskutočňovanie stavieb. 

6. Predmetná  stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,  schváleným 

mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta 

Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť 

územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 

04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008.  

7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku. 

8. Stavba bude dokončená do:  troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. 

9. Zhotoviteľ stavby:  na základe výberového konania. 

10 dní po určení zhotoviteľa stavby, oznámi písomne investor stavebnému úradu názov a adresu, IČO 

spoločnosti, ktorá  bude  zhotoviteľom stavby. 

Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby oprávneným pracovníkmi podľa § 45 ods.1 písm.b/    

stavebného zákona. 

10.  Začiatok stavby oznámiť stavebnému úradu podľa § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona. 

11. Vytýčenie priestorovej polohy stavby  bude vykonané oprávnenou organizáciou,  podľa § 75a ods.4    

       stavebného zákona, o vytýčení bude spísaný záznam, ktorý bude súčasťou návrhu na vydanie  

       kolaudačného rozhodnutia. 

12. Rešpektovať znenie § 43f stavebného zákona – na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť 

stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe (vhodný stavebný 

výrobok). 

13.  Stavebník je povinný viesť podľa § 64d stavebného zákona na stavbe stavebný  denník. 

14. Rešpektovať podmienky stanoviska na výstavbu vydaného Okresným úradom Prievidza, odborom 

pozemkovým a lesným dňa  11.08.2020, pod číslom OU-PD-PLO1-2020/020837-002: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko 

až do doby realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením. 

2. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde 

a susedných poľnohospodárskych pozemkoch. 

3. Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 

zo zastavanej a spevnenej plochy hĺbky 15 cm podľa spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na 

nehnuteľnosť – nezastavanú časť parc.č. CKN 3954/1 záhrada a 3954/2 - záhrada, čím dôjde 

k prehĺbeniu pôdneho profilu a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými 

v humusovej zemine. 

4. Po realizácii výstavby za účelom usporiadanie evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností 

podľa § 3 ods.2 zákona požiadať Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor o zmenu 

poľnohospodárskeho druhu pozemku z kultúry záhrada na zastavanú plochu s predložením 

geometrického plánu a tohto stanoviska.  

15. Rešpektovať podmienky Záväzného stanoviska vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

Bratislava, číslo 15990/2020/SŽDD/34099, dňa 27.04.2020: 

1. Stavba bude zrealizovaná v súlade s projektom, vypracovaným spoločnosťou PROJEKT STUDIO, 

s.r.o., 811 08 Bratislava, Cukrová 14 overeným  MDV SR, ktorý je prílohou  tohto stanoviska. Prípadné 

zmeny stavby  nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu Železníc Slovenskej republiky 

a MDV SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa. 

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou  dráhy. 

4. Stavba musí vyhovovať všetkým  bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

5.Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR 

nachádzajúce sa v danom území. 

6. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dané 

v stanovisku: 

 - Odboru expertízy GR pod č. 27769/2020/O230-2 zo dňa 09.04.2020, 

 - Oblastného riaditeľstva  v Trnave pod č. 220.4/2020/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 19.03.2020. 

7. Vlastník (užívateľ)  stavby je povinný v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku 

dráhy a jej súčastí ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň by bol vylúčený 

nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.   
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       Tento súhlas (záväzné stanovisko)  platí dva roky odo dňa   jeho vydania a má platnosť zhodnú   

       s vydaným stavebným povolením. 

16. Rešpektovať podmienky stanoviska vydaného Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR odbor 

Expertízy  dňa 09.04.2020, č.27769/2020/O230-3: 

       1. Rešpektovať požiadavky vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č.220.4/2020/SŽTS zo dňa 19.03.2020. 

       2. Z dôvodu malej vzdialenosti rodinného domu od železničnej trate, požadujeme aby boli zrealizované 

také protihlukové opatrenia stavby (na vlastné náklady investora), ktoré zabezpečia expozícia obyvateľov 

a ich prostredia hlukom bola v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými Vyhláškou MZ SR č. 

549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a v súlade 

s požiadavkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

       3. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej dobe jej prevádzky. 

       4. Pri realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach zakázaný. 

       5. Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať 

svetlené zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi. 

       6. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, Upozorňujeme, že 

akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú 

vykonané na náklady stavebníka.  

       7. Stavebník si je  vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy 

a obmedzenia spôsobené bežnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR 

dodatočné úpravy z dôvodu nepriaznivých vplyvov (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a p.). 

      8. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 

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

17. Rešpektovať vyjadrenie, ktoré vydali ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, číslo 

220.4/2020/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 19.03.2020. 

18. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky Leopoldov číslo 159/2020/289401/SOZT-Hr/2a.15, zo dňa 05.03.2020.   

19.   Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SEE   zo dňa 12.03.2020, vydané 

pod číslom 349/2020/289501/SEE/ 7a.13/Po/134. 

20. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy 

a údržby Topoľčany číslo 37/2020/283104/SMSÚ-ŽTS TO-TO/7a.13, zo dňa 27.02.2020. 

21. Rešpektovať vyjadrenie, ktoré vydali ŽSR Bratislava Správa majetku Bratislava,  číslo 

07743/2020/312200/OSM TT SeS/7a.09 dňa 03.02.2020. 

22. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava OR Trnava, SMSŹ OZT KT Nové Zámky zo dňa 03.03.2020, 

číslo 30/2020/284303/SMSÚ KT/1b.06/Mr. 

23. Pre uskutočnenie stavby zabezpečiť splnenie podmienok napojenia na technické siete a úpravu 

staveniska, ako aj podmienky, ktoré vyplynuli z posúdenia projektovej dokumentácie:  

I. Rešpektovať vyjadrenie mesta Handlová k dokumentácii žumpy číslo A4/2020/21067/2285, zo dňa 

14.04.72020. 

1. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia územia, STN 75 6081 

Žumpy na splaškové odpadové vody a ďaľšie súvisiace normy. 

2. Odpadové vody akumulované v žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd 

v súlade s § 36 ods.3 vodného zákona. Vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd je zakázané. 

3. Odpadové vody z prevádzky akumulovať v technicky vyhovujúcej a kapacitne postačujúcej žumpe. 

Žumpu zrealizovať ako vodonepriepustnú, pred užívaním vykonať skúšky vodotesnosti podľa STN 

75 0905 oprávnenou osobou, atesty predložiť ku kolaudácii stavy. 

4. Obsah žumpy likvidovať na čistiarni odpadových vôd podľa predbežného súhlasu prevádzkovateľa 

StVPS, o vývoze viesť prevádzkový denník s uvedením množstva, miesta vývozu  a potvrdením 

ČOV o likvidácii. 

II. Rešpektovať súhlas mesta Handlová so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia číslo 

A4/2020/21350/2290, zo dňa 23.07.2020: 

1.Prevýšenie komína nad strechou objektu a terénom riešiť v súlade s prílohou č.9 Požiadavky  zabezpečenia 

rozptylu emisií znečisťujúcich látok k vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov a STN EN 15287 – 1 + A1. Navrhovanie, 

montáž a prevádzkovanie komínov, Časť 1 Komíny pre otvorené spotrebiče palív. 
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2.Požiadať o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia a k žiadosti v súlade s § 17 

ods.2 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, priložiť preukázanie voľby najlepšej 

dostupnej techniky – certifikáty inštalovaných zariadení a revíziu komínového telesa. 

III.Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska vydaného Okresným úradom Prievidza, odborom 

starostlivosti o životné prostredie dňa 19.06.2020 číslo OÚ-PD-OSZP-2020/017060-002: 

Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v zmysle 

ktorého je každý pri vykonávaní akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu 

drevín, rastlín a živočíchov, alebo k ničeniu ich biotopov. 

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich 

koreňových systémov a nadzemných častí  drevín (§47 ods.1zákona). 

2. V prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na      

výrub mesto Handlová. 

IV.  Uskutočňovanie  stavebných prác nesmie  negatívne vplývať na životné prostredie a užívanie okolitých 

nehnuteľností – obťažovanie okolia hlukom, prachom, vibráciami a pod. 

V.  V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 

35/1984 Zb., ktorou sa zákon o pozemných komunikáciách vykonáva je potrebné povolenia na zvláštne          

užívanie pozemnej komunikácie a verejných priestranstiev (uloženie prípojok inžinierskych sietí) a 

povolenie na čiastočnú uzávierku - MsÚ odd. výstavby, ÚP,OŽP a dopravy v Handlovej. 

VI. V prípade potrebného  záberu verejného priestranstva pri realizácii stavby, požiadať o súhlas so záberom 

mesto Handlová. 

VII.Zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby podľa 

zákona  o odpadoch prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi. Doklad o zhodnotení alebo 

zneškodnení odpadov predložiť  ku kolaudácii stavby. 

24.  Po ukončení realizácie zabezpečiť (v prípade poškodenia) uvedenie okolia stavby  do pôvodného stavu. 

25.  Napojenie na siete technického vybavenia územia:    
       Zabezpečiť splnenie pripomienok daných vo vyjadreniach správcov  sietí technického vybavenia.  

- Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava číslo 6612021884, zo dňa 06.08.2020. Pri 

realizácii stavby dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií. 

Rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení: 

1. 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.  

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

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

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

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 

je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 

týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

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

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144. 

4.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 

sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona 

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

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť 

úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

Od 1.1.2017 v § 67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je 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.  

     - Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Michlovský, spol. s r.o. Piešťany zo dňa 07.08.2020, číslo BB-

01885/2020. 

     -Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava, zo dňa 14.07.2020, číslo 

TD/KS/0401/2020/Kr. 

Všeobecné podmienky: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné  pásma existujúcich plynárenských zariadení 

v zmysle §79 a 80 Zákona o energetike. 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
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- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami 

a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01. 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný na základe písomnej objednávka požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100m, alebo aj doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

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

prevádzkovateľa SPP-D p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242 3203) 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, 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 1,50 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 plynár. zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 

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

podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technol. zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná, 

pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 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 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,  

- 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 702 01, 702 02, 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo  

bezpečnostných pásiem, 

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 a TPP 906 01, 

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynár. zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike  

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

- Stavebník je povinný po ukončení prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko  

Prievidza všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy. 

- Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané 

Potvrdenie na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do 

prevádzky. 

Rešpektovať podmienky ZMLUVY O PRIPOJENÍ do distribučnej siete číslo 7009650220 zo dňa 

12.03.2020. 

     - Rešpektovať vyjadrenie  StVPS, a.s. Banská Bystrica zo dňa 07.09.2020, číslo 3/2020/498: 

-  v časti Zdravotechnika žiadame doplniť výkres vodomernej šachty a spôsob napojenia na potrubie 

verejného vodovodu. Technické požiadavky a ostatné podmienky sú uvedené v dokumente „Technické 

podmienky zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu“, ktorý nájdete  na adrese www.stvps.sk /Zákazníkom/ Dokumenty na stiahnutie. 

- Doplniť výpočet intervalu vývozu žumpy. 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- Doplnená výkresová dokumentácia bude označená dátumom, pečiatkou, podpisom pracovníka technického 

úseku StVPS, a.s. Banská Bystrica, OZ Prievidza. 

-Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu LT DN/ID 80 mm pripojená 

navŕtavacím pásom s uzáverom. Toto pripojenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. O type 

vodomeru a navŕtavacieho pásu rozhoduje prevádzkovateľ verejného vodovodu. 

- Vo vodomernej šachte bude umiestnený vodomer dimenzie DN 20, Qn 2,5 m3/h. 

- Dodávku pitnej vody z verejného vodovodu v množstve 197,1 m3/rok pre rodinný dom odsúhlasujeme. 

Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia.  

     -Rešpektovať vyjadrenie  SSD, a.s. Žilina zo dňa 14.10.2020, pod číslom 4300140220 k bodu  

a podmienkam pripojenia. 

1.V predmetnej lokalite katastra Handlová, na ul. Novomeského, KNC 3953/1,/2,/3, v mieste pripojenia 

stavby sa  nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. 

a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných SRN noriem. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3.Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích 

osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné je fyzicky 

vytýčiť. 

4.Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite, ako odovzdávacie 

miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: 

Detailný popis bodu pripojenia (NN poistková skriňa SPP v majetku SSD na podpernom bode – viď 

situácia). 

5.Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3Bx25 Ampér. 

6.Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STB a zákona 251/2012 Z.z. 

Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16 mm2 a istiacu skriňu SPP2/40A 

umiestnenú na stĺpe Vám, zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok  pripojenia definovaných v tomto 

vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD. 

7.Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu 

s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením. 

8.Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom AYKY-

J4Bx16mm2 alebo CYKY 4x10mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na 

hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).Upozorňujme, že pre zaistenie vykonateľnosti 

technického pripojenia elektrického prívodu  definovanému v bode 4. tohto vyjadrenia je potrebné, aby bol 

elektrický prívod s max. prierezom vodičov AYKY-J4Bx25mm2. 

9.Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači(ďalej RE) umiestnenom na verejne 

prístupnom mieste – do 30 m od bodu pripojenia. Pokiaľ nie je možné danú podmienku dodržať je možné 

požiadať o výnimku SSD samostatnou žiadosťou. 

Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie 

elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred 

elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza 

k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť 

rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne 

spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na 

internetovej stránke www.ssd.sk. 

10.Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od 

bodu pripojenia definovaného v bode 3. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými 

podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický 

prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od 

odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej 

prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste a ktoré si buduje stavebník na vlastné 

náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá , 

ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii umiestnenia, vybudovania a údržbe NN 

prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých 

nehnuteľností, na ktorých je tento prívod umiestnený.  Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického 

prívodu vrátane RE si zrealizuje žiadateľ na vlastné náklady. 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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11.Každé novovybudované odberné elektrické zariadenie odberateľ musí mať pred požiadavkou na montáž 

určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia 

v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške 

elektromerového rozvádzača a tieto odberateľ je povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods.9 

Zákona o energetike. 

12.Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení technických podmienok SSD, 

Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení 

podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia 

odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie 

žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“, 

ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie 

o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl.1 „Špecifikácia odberného 

miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD“ zrealizuje 

vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača 

k distribučnej sústave. 

13.Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia 

technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany 

SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke 

elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny , ktorý následne 

pošle SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou 

legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného 

meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny. 

14.SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané  odberné miesto priznať distribučnú 

sadzbu pre elektrické kúrenie alebo prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia 

napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko k takémuto 

charakteru využívania odborného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané 

charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre 

priznanie týchto sadzieb. 

      - Zabezpečiť pripomienky v stanovisku, ktoré vydal  správca rozvodov verejného osvetlenia FIN.M.O.S,            

a.s. Bratislava,   listom  číslo  2020/PL  dňa 07.07.2020 

       -Všetky rozvody musia byť dostatočne vzdialené od vedení VO – dodržať STN 332000-5-52, STN  

736110, STN 736005. V blízkosti rozvodov verejného osvetlenia vykonať presné vytýčenie sietí NN 

odbornou spoločnosťou na náklady investora. 

         -Všetky výkopové práce v blízkosti rozvodov sústavy VO žiadame konzultovať pred  začatím so 

zodpovedným pracovníkom  MsBP Handlová s.r.o.,  zastupujúceho FIN.M.O.S., a.s. 

Akékoľvek práve týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady investora v jeho mene a na jeho 

zodpovednosť. 

26. Rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín vydané dňa 03.07.2020, pod 

číslom KPUTN-2020/13579-2/51624:  

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou žiadame písomne ohlásiť 

najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť 

narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ 

Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii 

stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom 

(podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) alebo telefonicky s uvedením telefónneho kontaktu. 

        Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov, v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby, musí nálezca  alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác ohlásiť  nález Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, príslušnému stavebnému úradu, prípadne 

archeologickému ústavu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca 

alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí 

ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 

Z.z. archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí len 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od jeho vyzdvihnutia 

http://www.ssd.sk/
mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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správu o náhodnom archeologickom náleze; správa obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike 

odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

27. Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, vzdušné a podzemné 

vedenia elektrickej energie, telekomunikácii, diaľkové káble, plynu, dráhy, verejného osvetlenia, parovodu, 

vedení Orange a T mobile  a ďaľších) o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj nadzemných  sietí v 

ich správe. 

28. Dokončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

29. Údaje o stavbe:      PD stavby vypracoval: PROJEKT STUDIO, s.r.o. Bratislava,  

                                                                            Ing. Vladimír Duchoň PhD. 

                Zhotoviteľ stavby: na základe výberového konania.                                    

                                      Začiatok stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia. 

                                      Dokončenie stavby: do 3 rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. 

      Údajmi o stavbe bude primerane označené stavenisko. 

30. Na stavenisku zabezpečiť splnenie podmienok § 43i stavebného zákona. 

31. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže, 

že za škodu nezodpovedá. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania - neboli uplatnené. 

 

Všeobecné podmienky: 

      15 dní po doručení rozhodnutia, požiadať o potvrdenie právoplatnosti. 

      Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 

dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

      V súlade s § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 

záväzné aj pre právnych nástupcov  konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

         Žiadateľ: Ing. Michal Rűckschloss PhD.,  adresa: 972 51 Handlová, Partizánska 163/37, v zastúpení 

Ing. Petrom Šimrákom, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4, podal dňa: 29.06.2020, žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na  stavbu: "Novostavba rodinného domu", na pozemku  parcelné číslo reg.  C KN  

3956/1, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 3953/5, 3954/1, 3954/2, v  katastrálnom území Handlová. Predmetom 

stavebného povolenia je stavba rodinného domu na ul. Novomeského  v Handlovej. Uvedeným dňom bolo 

zahájené spojené územné a stavebné konanie. 

Projektová dokumentácia  predmetnej stavby  rieši samostatne stojaci objekt rodinného domu s jedným 

nadzemným podlažím, neobytným podkrovím, bez suterénu. Rodinný dom je dispozične delený chodbou na 

spoločenskú a súkromnú časť. Základové konštrukcie budú tvorené základovými pásmi 600x500mm x 

300x500 mm zo železobetónu, na debniace tvárnice bude zrealizovaná základová doska hr. 150mm, zvislé 

murované konštrukcie zo systému YTONG hrúbky 300 mm, vnútorné priečky hr. 100 a 150 mm. Zastrešenie 

objektu sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 40° so strešnou krytinou z falcovaného plechu 

Blachotrapez Retro 25, nosná konštrukcia krovu systémom stojatej stolice s vrcholovou väznicou, v 

spoločenskej časti otvorený krov. Výplne otvorov formou plastové izolačného trojskla, vnútorné dvere 

drevené. Vykurovanie  bude zabezpečené nástenným plynovým kotlom, so zálohou  nástenným elektrickým 

kotlom. Pripojenie pozemku na miestnu komunikáciu zostáva pôvodné, vybudovanie odstavnej plochy pre 

automobil na vlastnom pozemku bude riešené  v súlade s platnou legislatívou. Vodovodná prípojka 

z verejného rozvodu vody na ul. Novomeského DN 25 plastovým potrubím PE 100 (HDPE) 32x3,0 mm-

SDR 7,4 – PN 16 dĺžky 7,8m, Elektrická prípojka NN z jestvujúceho vzdušného vedenia zo stĺpa na 

pozemku stavebníka, do rozvádzača RE na hranici pozemku, STL plynárenské zariadenie bude napojené na 

jestvujúci STL plynovod D 160Pe vedený v miestnej komunikácii v dĺžke 2,3 + 1,5m, odvedenie 

splaškových vôd kanalizačným potrubím z PVC DN 125, dĺžky 4 m  do žumpy 15 m3. 

Predmetná  stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,  schváleným mestským 

zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová, 

schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť územného 

pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008. 
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Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku 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 v znení neskorších predpisov  oznámilo dňa  30.06.2020 začatie stavebného konania 

spojeného s územným konaním stavby, doručením všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. 

Spojené územné a stavebné konanie oznámené bolo v zmysle § 39a ods.4 zák. č. 50/76 Zb. v znení nesk. 

predpisov, vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu ktorá  je v súlade s ÚPD Handlová. Súčasne stavebný úrad  

podľa § 39a, ods.4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie s miestnym šetrením. 

K oznámeniu o začatí spojeného územného a stavebného konania číslo SÚ 2020/20539/2183-1 prijal 

stavebný úrad dňa 07.08.2020  písomnú námietku, ktorú podali Helena Kučiaková, 972 51 Handlová, 

Robotnícka 35, Alžbeta Kováčová, 972 51 Handlová, MC 10/7 a Ján Fabo, 920 01 Hlohovec, Závalie 6. 

Námietka smerovala k doriešeniu vzájomnej hranice pozemkov stavebníka a pozemku parcelné číslo reg. 

CKN 3943, ktorej sú vlastníkmi. Súčasne požiadali o fyzické vyznačenie hranice priamo v teréne. 

Ústne pojednávanie s miestnym šetrením bolo vykonané dňa 11.08.2020. Na ústnom pojednávaní sa 

zúčastnili okrem zástupcu správneho orgánu Ing. Peter Šimrák, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4, Alžbeta 

Kováčová, Helena Kučiaková, Ing. Jarmila Podobová. Prítomným bola predložená žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia, spolu s prílohami, projektovou dokumentáciou stavby, ako aj  podaná námietka. Po 

prerokovaní všetkých podkladov bola spísaná o výsledku rokovania Zápisnica v znení: Námietka písomne 

podaná dňa 07.08.2020 pod číslom SÚ 2020/21838, je jej podávateľmi preklasifikovaná na podmienku 

k vydaniu stavebného povolenia. Zápisnica bola podpísaná všetkými zúčastnenými osobami. Spoločne bol 

dohodnutý postup, pričom splnomocnená osoba pre zastupovanie stavebníka zabezpečí Vytýčenie hraníc za 

účasti vlastníkov pozemku  parcelné číslo č. reg. CKN 3943 k.ú. Handlová. Ing. Peter Šimrák predložil 

stavebnému úradu k podanej žiadosti Vytyčovací náčrt hranice medzi pozemkami p.č. 3953/1-5, 3954/1-2 

a 3956/4, 3956/2, 3939/1, 3943 vyhotovený Ing. Evou Junasovou, autorizovanou geodetkou a kartografkou,  

dňa 23.09.2020 pod číslom 256/2020, spolu s Protokol o určení vytýčenia hranice pozemku vypracovaný 

GEOMAP s.r.o., Bojnice, J. Kráľa 1713/1A zo dňa 23.09.2020 podpísaný všetkými zúčastnenými stranami 

bez výhrad. Nasledovne stavebný úrad skonštatoval, že podmienka pre vydanie stavebného povolenia bola 

splnená. 

K projektovej dokumentácii  stavby  sa vyjadrili:  mesto Handlová, MDV SR Bratislava, Železnice SR 

Bratislava, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, odbor starostlivosti o ŽP, StVPS, a.s. Banská 

Bystrica, SSD, a.s. Žilina, SPP-D, a.s. Bratislava, Michlovský spol. s.r.o. Piešťany, FIN.M.O.S. a.s. 

Bratislava. Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli priložené a doplnené  predpísané prílohy: 

správny poplatok, projektová dokumentácia stavby, výpis z LV č. 2697 vytvorený cez Katasterportal, kópia 

z katastrálnej mapy, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov a účastníkov konania, Záväzné stanovisko 

MDV SR Bratislava, Vyhlásenie osoby vykonávajúcej odborný stavebný dozor, splnomocnenie pre 

zastupovanie, Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP-D, a.s. Bratislava,  Vytyčovací náčrt hranice 

medzi pozemkami p.č. 3953/1-5, 3954/1-2 a 3956/4, 3956/2, 3939/1, 3943. 

Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii  predmetnej stavby, 

vyjadrenia  účastníkov konania boli skoordinované v podmienkach rozhodnutia. Ku stavebnému konaniu a k 

vydaniu stavebného povolenia neboli uplatnené námietky účastníkov konania. 

     Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

P o u č e n i e: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného  úradu s adresou: 

Mestský  úrad v Handlovej, Námestie baníkov č. 7. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym  súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Mgr. Mária  D Á N Y I O V Á 

                                                                                                         vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                                          poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010 
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Obdržia: 

1/   Ing. Michal Rűckschloss PhD., 972 51 Handlová, Partizánska 163/37 

2/   Ing. Peter Šimrák, 971 01 Prievidza, Banícka 13/4 

3/   Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

4/   MsÚ odd. výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, Handlová 

5/   Helena Kučiaková, 972 51 Handlová, Robotnícka 35 

6/   Alžbeta Kováčová, 972 51 Handlová, MC 10/7 

7/   Vladimír Podoba, 972 51 Handlová, kpt. Nálepku 8A 

8/   Ing. Jarmila Podobová, 972 51 Handlová, kpt. Nálepku 8A 

9/   Viktor Gildein, 972 51 Handlová, L. Novomeského 1154/7 

10/ PROJEKT STUDIO  811 08 Bratislava, Cukrová 14, Ing. Vladimír Duchoň PhD.,  

11/ Ján Fabo, 920 01 Hlohovec, Závalie 6 

12/ Viktor Gildein, 972 51  Handlová, L.Novomeského 1154/7 

13/ Libuša Januščáková, 972 51 Handlová, Partizánska 3/27 

14/ Slovenský pozemkový fond,  Búdková 36, 811 04 Bratislava 

15/ Ing. Mária Matejíčková, 956 02 Urmince 486 

16/ Ing. Veronika Huntošová, 036 01 Martin, Malinovského 3944/10 

17/ Ing. Rastislav Kohút, 972 26 Nitrianske Rudno, Štúrova 314/14 

18/ Daniel Vážny, 972 27 Liešťany, Nevidzany 5 

 

Dotknuté orgány el. poštou: 

19/ KohútPRO s.r.o., 972 26 Nitrianske Rudno, Štúrova 314/14      

20/ Stredoslovenská distribučná,  a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8 

21/ StVPS, a.s., 974 01  Banská Bystrica, Partizánska 5 

22/ SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b 

23/ FIN.M.O.S., a.s. 831 05  Bratislava, Pekná cesta 19 

24/ Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany,  Letná 9 

25/ Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, 971 01 Prievidza G.Švéniho  3H 

26/ Okresný úrad Prievidza, odbor SZP, OPaK, 971 01 Prievidza G.Švéniho  3H 

27/ Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A  

28/ Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1 

29/ ŽSR Generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy, 813 61 Bratislava, Klemensova 8 

30/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia žel. dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava 

 

 

 

 

 

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou bude vyvesené na oznamovacej tabuli mesta 

Handlová, stavebného úradu, web stránke mesta  a v mieste obvyklým,  v lehote podľa § 26 ods.2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, z dôvodu neznámych vlastníkov susednej 

nehnuteľnosti.  

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

           

   
adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č .7                                        e-mail: socu@handlova.sk                    tel:046 5477475                           


