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MESTO  H A N D L O V Á 

 

číslo:  SÚ 2022/3002/2452-4                                                                                   Handlová, 04.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

vybavuje: Horváthová  

 

 

 

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 
 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

 

 

____________________ 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

 

 

 

 

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

 

     Žiadatelia:  Ing. Vladimír Mlynek a Ing. Katarína Mlyneková, adresa: 974 11 Banská Bystrica, 

Strážovská 6331/5  požiadali dňa 16.03.2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Elektrická 

prípojka NN, Handlová, Náhradné pole 232, parcela č. 5160“ na pozemkoch KN – C 5165/4, KN – 

E parc.č. 14662, 14663, 14665, 14666, 14669, 14670, 14671, 14673, 14674, 14675/1, 14676/1, 

14676/2, 14677, 14678, 14680, 14681, 14683, 14684/3, 14685/2, 14700, 14702, 14675/2, 14684/1, 

14448/6, 14448/4, 14638, 14636, 14701/1 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní. 

 

     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, 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 ( ďalej len „ stavebný zákon “ ) v znení neskorších predpisov, 

preskúmal a prejednal žiadosť o stavebné povolenie postupom podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona 

v znení neskorších  predpisov, vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách a výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v spojenom územnom a 

stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti takto      

 

r o z h o d o l : 

 

stavba:            Elektrická prípojka NN, Handlová, Náhradné pole 232, parcela č. 5160 

( ďalej len „ stavba “ ) 

stavebníci:      Ing. Vladimír Mlynek a Ing. Katarína Mlyneková 

adresa:            974 11 Banská Bystrica, Strážovská 6331/5 

 

v rozsahu:  

• novostavba elektrickej prípojky NN k jestvujúcej záhradnej chate súp. č 232 riešenej napojením 

poistkovej skrine SPP2 na stĺpe NN jestvujúcej vzdušnej siete pri dome č. 17 káblom AYKY-J 4x25 

dl. 8,0m, osadením elektromerového rozvádzača RE na novo osadenom podpernom bode JB pri ceste, 

napojenie rozvádzača domu RD – kábel AYKY-J 4x35 dl. 145m – vzduchom na nových podperných 

bodoch a kábel AYKY-J 4x35 dl. 640m – vedenom zemou a ukončenej napojením na existujúci 

podperný bod na pozemku parc.č. 5165/4 v katastrálnom území Handlová. 
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●  Účastníci konania : 
1/    Ing. Vladimír Mlynek, 974 11 Banská Bystrica, Strážovská 6331/5 

2/    Ing. Katarína Mlyneková, 974 11 Banská bystrica, Strážovská 6331/5 

3/    Ing. Ján Sebíň, 960 01 Zvolen 1, Balkán 9 

4/    Stanislav Radovský, 972 51 Handlová, Náhradné pole 1286/15 

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

6/    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8 

7/    Mesto Handlová 

8/    ostatní známi aj neznámi účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov a stavieb verejnou  

       vyhláškou 

 

● Projektovú dokumentáciu vypracoval a overil:  

Ing. Ján Sebíň, 960 01 Zvolen 1, Balkán 9, č. opráv.: 2546*A*2-3 

 

●  Dotknuté pozemky: 
 C – KN parc.č. 5165/4 – vo vlastníctve žiadateľov: Ing. Vladimíra Mlyneka a Ing. Kataríny 

Mlynekovej, Banská Bystrica, Strážovská 6331/5, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2292  

 E – KN parc.č. 14639/2, 14662, 14663, 14665, 14666, 14669, 14670, 14671, 14673, 14674, 

14675/1, 14676/1, 14676/2, 14677, 14678, 14679, 14680, 14681, 14683, 14684/3, 14685/2, 

14700, 14701/1, 14702 – vo vlastníctve Slovenskej republiky (SR) a v správe Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4337 

 E – KN parc.č. 14675/2, 14684/1 – vo vlastníctve neznámych vlastníkov (NV) a v správe 

Slovenského pozemkového fondu Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4402 

 E – KN parc.č. 14636 – vo vlastníctve mesta Handlová, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1 

 E – KN parc.č. 14448/4, 14448/6 – vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š.p., Banská Štiavnica, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1467 

 E – KN parc.č. 14638 – vo vlastníctve Stanislava Radovského, Handlová, Náhradné pole 

1286/15, podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4396 

podľa geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych 

sietí  č. 352/2021 vyhotoveného spol. GEOMAP Prievidza, s.r.o., 972 01 Bojnice, J. Kráľa 1713/1A 

dňa 07.12.2021 a úradne overeného Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 

28.12.2021 pod č. 1408/21 

 

sa podľa § 39a a §66 stavebného zákona  a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 

 

P O V O Ľ U J E . 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie  stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Stavba bude umiestnená a uskutočnená na pozemkoch parcelné číslo: KN – C 5165/4, KN – E 

parc.č. 14639/2, 14662, 14663, 14665, 14666, 14669, 14670, 14671, 14673, 14674, 14675/1, 

14676/1, 14676/2, 14677, 14678,14679, 14680, 14681, 14683, 14684/3, 14685/2, 14700, 

14701/1, 14702, 14675/2, 14684/1, 14636, 14448/6, 14448/4, 14638 v k.ú. Handlová presne 

podľa situácie a projektovej dokumentácie stavby schválenej v spojenom územnom a stavebnom 

konaní a ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu stavebného povolenia. 

2. Dodržať podmienky k zosúladeniu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a 

ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia stavebného zákona a v súlade s koncepciou rozvoja 

mesta  a so schváleným VZN č. 1/2013 – o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, 

zmeny a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013 mestským zastupiteľstvom uznesením č. 

692, ako aj s verejnými záujmami. 

Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri  uskutočňovaní  stavby je nutné  dodržiavať  predpisy  týkajúce sa  bezpečnosti práce 

a technických zariadení  a  dbať na  ochranu  zdravia  a  života osôb  na  stavenisku,  rešpektovať 

ustanovenia vyhlášky MP SVR 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, ustanovenia  

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

a vyhlášky   č. 532/2002  Z.z.,   ktorou  sa   ustanovujú   podrobnosti o všeobecných technických  
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požiadavkách  na  výstavbu  a o všeobecných  technických  požiadavkách  na stavby  užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

4. Pri stavbe dodržať ustanovenia §§ 43, 43b ,43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 43i ,47 ,48, 49, 50, 51, 52, 53 

a nasl. zákona č. 50/76 Zb. v  znení  neskorších  predpisov ,  ktoré určujú  všeobecné  technické 

požiadavky na uskutočňovanie stavieb a  príslušné slovenské technické normy  v zmysle  zákona 

č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.  

5. Stavba bude uskutočnená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. 

       V  prípade  neukončenia  výstavby  v  stanovenej  lehote  požiadať  o  jej  predĺženie  ešte  pred jej 

       uplynutím. 

9.    Realizácia stavby: Zhotoviteľom 

       Zhotoviteľ: výberovým konaním. 

       Podľa  §  45  ods.  1  písm.  b/ zák.  č. 50/76 Zb.  v  znení  neskorších   

       predpisov  je  zhotoviteľ  povinný   zabezpečiť  vedenie stavby  oprávnenou   osobou   vo   funkcii  

       stavbyvedúceho. 

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

11. Vytýčenie   priestorovej    polohy    stavby   zabezpečí   stavebník   oprávneným   orgánom    alebo  

       organizáciou   podľa  § 45 ods. 4  stavebného  zákona.  O  vytýčení  bude spísaný záznam, ktorý  

       bude súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

12. Záväzné podmienky uskutočňovania stavby a úprava staveniska : 

•     Stavebník je povinný viesť na stavbe  podľa § 46d  stavebného zákona stavebný  denník.   

•     Stavbu realizovať tak,  aby boli dodržané podmienky projektovej dokumentácie.  

•     Pred  začatím  výkopových  prác  vykonať  skrývku kultúrnej vrstvy zeminy pre ďalšie využitie na  

       poľnohospodárske účely.  Ostatnú  zeminu  z výkopových  prác  použiť na spätné zásypy a úpravu  

       terénu.  

•     Po uložení prípojky  NN  budú  všetky dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu tak, aby mohli  

       byť využívané  na  doterajší účel. V  prípade  spôsobenia  škôd  ich  stavebník  odstráni  na vlastné  

       náklady. 

•     Skládkovanie stavebného materiálu je nutné na vlastnom pozemku, nie na verejnom priestranstve.  

       Zariadenie  staveniska  situovať  na vlastnom pozemku. Stavebný materiál sa nesmie skladovať na  

 verejných priestranstvách  a  komunikáciách. V nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnej miere je  

       možné využívanie verejných priestranstiev len so súhlasom mesta Handlová a to na dobu dočasnú.  

•     V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa  postupovať v zmysle § 47 zákona NR  

       SR č. 543/2002 Z.z  o  ochrane  prírody  a   krajiny  a  o  doplnení   niektorých  zákonov   v  znení  

       neskorších predpisov a požiadať o výrub mesto Handlová. 

•     Rešpektovať jestvujúce  vodovodné,  kanalizačné, elektrické rozvody,  elektronické  komunikačné  

       siete, aby počas prác nedošlo k ich znehodnoteniu. 

•     Pri  realizácii  stavby  zabezpečiť,  aby  okolie  stavby  nebolo  nadmerne   zaťažované,   prachom,  

       hlukom, vibráciami a pod. 

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

       v súlade s § 14 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o  odpadoch,  prostredníctvom  osôb 

       oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  Doklad  o zneškodnení  odpadu zo  

       stavebnej činnosti na vyhovujúcej skládke odpadu predložiť ku kolaudácii stavby. 

•     Dodržať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu, 817 15 Bratislava, Búdková 36 

       vydaného dňa 10.05.2022  pod  č.j.  SPFS76937/2022/740/003,  SPFZ074432/2022  so  súhlasom 

      s realizáciou inžinierskej siete elektrickej prípojky NN: 

- Stavebník bude mať na dotknuté pozemky SR a NV najneskôr do vydania 

kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom 

katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení 

vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa 

skutočného vedenia a uloženia stavby. 

- Stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, 

pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok 

(ak je rozsah vecného bremena väčší ako 200 m2), geometrický  plán s vyznačením 

záberu vecného bremena a stanovisko SPF. 
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- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa alebo nájomcu 

pozemkov SR a NV. 

- Po dokončení stavby budú pozemky SR a NV dané do pôvodného stavu tak, aby 

mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník 

odstráni na svoje náklady. 

- Stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemkoch SR 

a NV, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo 

k vybudovaniu komunikácie na pozemkoch SR a NV. 

•     Dodržať  podmienky  súhlasu  Mesta  Handlová  s vybudovaním  vzdušnej  elektrickej prípojky na 

       časti pozemku E – KN parc.č. 14636 vydaného dňa 11.01.2022 pod č.j. A13/Ma/2022 – č. 137/22:     

- Zabezpečiť, porealizačné zameranie elektrickej prípojky, na základe ktorého sa zapíše 

vecné bremeno do katastra nehnuteľností na časť pozemku, cez ktorý bude prípojka 

prechádzať.  

- Stavebník bude realizovať elektrickú prípojku na vlastné náklady. 

•     Dodržať  podmienky  vyjadrenia  Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie dolného  

      Váhu, OZ,  921 80  Piešťany,  Nábr. I. Krasku  3/834 vydaného dňa 16.02.2022 pod č. CS SVP OZ 

       PN 2862/22/2: 

- Stavbou dochádza ku križovaniu drobného vodného toku Račí potok na pozemkoch E 

– KN parc.č. 14448/4, 14448/6. Ochranné pásmo uvedeného toku je v zmysle STN 75 

2102 stanovené vo vzdialenosti 4,0 m od brehovej čiary. Križovanie je riešené formou 

vzdušného vedenia. 

- Podperné body v mieste križovania vodného toku nesmú byť umiestnené v ochrannom 

pásme vodného toku. 

- Minimálna výška vedenia v mieste križovania s vodným tokom nesmie byť menšia 

ako 6,0 m nad úrovňou pobrežných pozemkov v mieste križovania vodného toku. 

- K stavebným prácam pri križovaní vodného toku prizvať zástupcu našej organizácie 

(M. Ďuriš tel. 0907794689) a riadiť sa jeho pokynmi. 

- Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby. 

•     Dodržať  podmienky  súhlasu Stanislava  Radovského, 972 51  Handlová, Náhradné pole 1286/15,  

       vlastníka  dotknutého  pozemku E – KN parc.č. 14638 v k.ú. Handlová s vybudovaním elektrickej  

       prípojky NN zo dňa 22.03.2022: 

- Zabezpečiť porealizačné zameranie elektrickej prípojky, na základe ktorého sa zapíše 

vecné bremeno do katastra nehnuteľností na časť pozemku, cez ktorý bude prípojka 

prechádzať. 

- Stavebník bude realizovať elektrickú prípojku na vlastné náklady. 

• Dodržať  podmienky  stanoviska   Stredoslovenskej   distribučnej, a.s., 010 47  Žilina,  Pri  Rajčianke 

   2927/8  vydaného  dňa  18.11.2021  pod č.j. 202111-VOP-0013-1  so súhlasom so zriadením stavby,  

   ktorá križuje a zasahuje do ochranného pásma vedení VVN 2x110 kV č. 7703 a  1 x 110 kV 7811 na  

   parcele KNC 5173/2 v k.ú. Handlová: 

- Nová NN káblová podzemná prípojka bude umiestnená v zmysle prílohy, t.j. trasa 

podzemnej káblovej prípojky bude 2x križovať vedenie VVN (č. 7703 (p.b. 6-7) a č. 

7811 (p.b. 14-15)) a vodorovná vzdialenosť medzi zvislou rovinou preloženou 

najbližším krajným vodičom vedenia (nie osou) a káblovou trasou (výkopom) 

v súbehu s vedením č. 7703 meranej kolmo na vedenie bude minimálne 12m. 

-  Nevykonávať stavebné práce (výkopové práce, úpravy pozemku) v blízkosti p.b. č. 

15 ved. VVN č. 7811 vo vzdialenosti menšej ako 3m od nadzemnej časti základu p.b., 

aby nedošlo k poškodeniu p.b. alebo narušeniu jeho statiky. 

- Výkopovú zeminu a stavebný materiál, resp. odpad neuskladňovať bližšie ako 5m 

k zvislej rovine preloženej najbližším krajným vodičom vedenia. 

- V káblovej ryhe (výkope) môže byť položených viac káblov. 

- Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť 

k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 

11 vopred oznámiť túto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: SSD, stredisko 

prevádzky vedení VVN, technik prevádzky Bc. Jozef Hoško, 0908905150, 

jozef.hosko@ssd.sk a dodržiavať ním  určené podmienky. 

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 110 kV, ktoré je 

v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch 

mailto:jozef.hosko@ssd.sk
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stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15m (pri napätí 110 kV) meranej kolmo 

na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 

zakázané: 

• zriaďovať ďalšie stavby (mimo tej, na ktorú bol udelený súhlas 

• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 

• uskladňovať ľahko horľavé a výbušné látky 

• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 

• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 

prevádzky sústavy 

- Kovové časti stavby musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm. 

- Žiadateľ je uzrozumený s tým, že v ochrannom pásme el. transformačnej stanice 

a v ochrannom pásme el. vedenia môže byť zhoršený príjem rozhlasu a televízie 

a môžu sa tam vyskytovať zvýšené hodnoty emisií stanovené platnou legislatívou 

(napr. hlučnosť, vibrácie, elektromagnetické pole).  Prevádzkovateľ 

elektroenergetického zriadenia nezodpovedá za prípadné zvýšené hodnoty emisií 

a s tým súvisiace obmedzenia a škody, ktoré môžu žiadateľovi z tohto titulu vzniknúť. 

V prípade potreby technických opatrení na zníženie hodnôt emisií, ktoré bude musieť 

prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia na tomto zariadení vykonať, budú 

vykonané Prevádzkovateľom na náklady žiadateľa o zriadenie stavby v ochrannom 

pásme elektroenergetického zariadenia. 

- V prípade poruchy vedení následkom živelnej pohromy alebo iných 

nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak 

by ich  následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať žiadnu 

zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich 

sa v ochrannom pásme energetických zariadení. 

- SSD si vyhradzuje v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., § 11 právo vstupovať na cudzie 

pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutým na 

výkon povolených činností. 

- Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so 

zriadením stavieb v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia v stavebnom 

konaní. V prípade, že nebude toto stanovisko predložené ku kolaudačnému konaniu, 

SSD nebude súhlasiť s kolaudáciou stavby. 

• Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti , a.s., 974 01  

   Banská  Bystrica,  Partizánska   cesta   5   vydaného   dňa    13.01.2022    pod    č.j.    P21350016506 

   k dokumentácii stavby: 

- V záujmovom území osadenia nových podperných bodov č. 2, 3, 4, 5, 6 je situované 

potrubie verejného vodovodu OC DN 50 mm v prevádzke StVPS, a.s..  

- Pri umiestnení podperných bodov žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

č. 442/2002 Z.z. nasledovne: 

• min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri 

verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane. 

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 

442/2002 Z.z. zakázané: 

• vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

(kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav 

• vysádzať trvalé porasty 

• umiestňovať skládky 

• vykonávať terénne úpravy. 

- Pred zahájením výkopových  prác jám podperných bodov požiadať pracovníka 

prevádzky vodovodov v Handlovej o vytýčenie potrubia verejného vodovodu 

a o odsúhlasenie umiestnenia podperných bodov. Kontakt na pracovníka prevádzky 

vodovodov v Handlovej – p. Henrich Baláž, t.č. 048/4327396. 

- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu osadenia podperných bodov 

v ochrannom pásme verejného vodovodu a závery z kontroly zaznamenať do 

stavebného denníka. 
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- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby 

zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.. 

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi 

poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme 

predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. 

13.  Napojenie na siete technického vybavenia :  

• elektrická prípojka so súhlasom Stredoslovenskej distribučnej, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 

2927/8 zo dňa 08.07.2021 vo vyjadrení č.j. 202106-NP-0424-1 k technickým podmienkam a v súlade 

so zmluvou o pripojení: 

- nová NN káblová elektrická prípojka k jestvujúcej záhradnej chate súp. č 232 bude  

riešená napojením poistkovej skrine SPP2 na stĺpe NN jestvujúcej vzdušnej siete pri 

dome č. 17 káblom AYKY-J 4x25 dl. 8,0m, osadením elektromerového rozvádzača 

RE na novo osadenom podpernom bode JB pri ceste, napojenie rozvádzača domu RD 

– kábel AYKY-J 4x35 dl. 145m – vzduchom na nových podperných bodoch a kábel 

AYKY-J 4x35 dl. 640m – vedenom zemou a ukončenej napojením na existujúci 

podperný bod na pozemku parc.č. 5165/4. 

- odsúhlasený hlavný istič pred elektromerom: 3 x 25 A, charakteristika B 

Dodržať podmienky dané vo vyjadreniach k projektovej dokumentácii stavby. 

14.  Podľa  § 43f stavebného zákona je na uskutočňovanie stavby možné použiť iba stavebný výrobok, 

       ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

       Ku   kolaudácii    predložiť   doklady   (   certifikáty,  atesty,   osvedčenia   )   o   materiáloch,   

       výrobkoch a zariadeniach zabudovaných do stavby.   

15.  V zmysle zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny, je povinnosťou  fyzických,  ako  aj           

        právnických  osôb   pri vykonávaní  akejkoľvek   činnosti  postupovať  tak,  aby  nedochádzalo  k 

        zbytočnému úhynu drevín, rastlín a živočíchov, alebo poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov. 

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

17.  Údaje o stavbe :  Začiatok výstavby: 07/2022 

                                   Ukončenie výstavby: do dvoch rokov 

                             Spôsob výstavby: Zhotoviteľom 

                                   Zhotoviteľ : výberovým koanním    

       Údajmi o stavbe označiť stavenisko podľa prílohy č. 1 Nariadenia Vlády SR č. 396/2006 Z.z.. 

18.  Pred  zahájením  stavebných  prác  je   stavebník   povinný   zabezpečiť   vyjadrenie   a   vytýčenie 

       jestvujúcich   podzemných    trás    technických   sietí,    elektronických    komunikačných   vedení  

       a diaľkových káblov u ich správcov v zmysle platných noriem a predpisov.                          

19.  Pri  uskutočňovaní  a  užívaní  stavby  je stavebník  povinný  dodržať  príslušné  technické  normy 

       STN EN.  

       Dodržať  odstupové  vzdialenosti  v  zmysle  STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického  

       vybavenia. 

20.  Na stavenisku zabezpečiť splnenie požiadaviek § 43i stavebného zákona. 

21. Ak pri realizácii stavby dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov 

stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj archeologickým nálezom, podľa § 127 stavebného 

zákona oznámiť túto skutočnosť stavebnému úradu a orgánu štátnej správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu -  Krajskému pamiatkovému  úradu v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A.  

Do obhliadky  nálezu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, zabezpečiť proti odcudzeniu, poškodeniu alebo 

znehodnoteniu. Podľa § 40 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 

archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta iba oprávnená osoba 

metódami archeologického výskumu. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : Neboli uplatnené. 

 

 

Všeobecné podmienky :  

 ●  15 dní po doručení stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať o potvrdenie 

právoplatnosti rozhodnutia. 
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●      Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie platí, dva roky odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote. 

●    Podľa znenia § 70 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov stavebné povolenie je 

záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

     Žiadatelia: Ing. Vladimír Mlynek a Ing. Katarína Mlyneková, adresa: 974 11 Banská Bystrica, 

Strážovská 6331/5  požiadali dňa 16.03.2022 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Elektrická 

prípojka NN, Handlová, Náhradné pole 232, parcela č. 5160“ na pozemkoch KN – C 5165/4, KN – E 

parc.č. 14662, 14663, 14665, 14666, 14669, 14670, 14671, 14673, 14674, 14675/1, 14676/1, 14676/2, 

14677, 14678, 14680, 14681, 14683, 14684/3, 14685/2, 14700, 14702, 14675/2, 14684/1, 14448/6, 

14448/4, 14638, 14636, 14701/1 v k.ú. Handlová v spojenom územnom a stavebnom konaní. 

 

     Mesto Handlová, ako miestne príslušný stavebný úrad, spojil podľa § 39a ods. 4 stav. zákona č. 

50/76 Zb. v znení nesk. predpisov konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním vzhľadom 

k tomu, že sa jedná o novostavbu elektrickej prípojky k jestvujúcej záhradnej chatke, umiestnenú na 

pozemkoch mimo zastavaného územia mesta Handlová, ktorá je v súlade s koncepciou rozvoja mesta 

a so schváleným VZN č. 1/2013 – o územnom pláne mesta Handlová, aktualizácia 2012, zmeny 

a doplnky číslo 3, schváleným dňa 31.01.2013 mestským zastupiteľstvom uznesením č. 692, ako aj 

s verejnými záujmami. 

 

     Podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so 

stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky 

umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za 

predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. 

 

     Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil verejnou vyhláškou 

dňa 21.04.2022 účastníkom konania a dotknutým orgánom zahájenie spojeného územného a 

stavebného konania a podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania. Súčasne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určil stavebný úrad lehotu 

k podaniu námietok a pripomienok účastníkom konania.     

 

     Predložená žiadosť s prílohami bola preskúmaná spolu s projektovou dokumentáciou z hľadísk 

uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním a budúcim užívaním 

stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom 

chránené záujmy účastníkov konania.  

     Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené predpísané prílohy : výpis z LV č. 

2292, kópia z katastrálnej mapy, geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva 

uloženia inžinierskych sietí  č. 352/2021 vyhotovený spol. GEOMAP Prievidza, s.r.o., 972 01 Bojnice, 

J. Kráľa 1713/1A dňa 07.12.2021 a úradne overený Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom, dňa 28.12.2021 pod č. 1408/21, projektová dokumentácia, vyjadrenia, stanoviská 

a rozhodnutia dotknutých orgánov, zainteresovaných  organizácií, správcov technických sietí 

a účastníkov konania a uhradený správny poplatok podľa zákona č. 439/2012 Z.z, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  K projektovej dokumentácii 

stavby sa vyjadrili: Mesto Handlová č. A13/Ma/2022 – č. 137/22 z 11.01.2022, Slovenský pozemkový 

fond Bratislava č. SPFS76937/2022/740/003 SPFZO74432/2022 z 10.05.2022, SVP, š.p. Povodie 

dolného Váhu, OZ, Piešťany č. CS  SVP OZ PN 2862/22/2 zo 16.02.2022, účastník konania Stanislav 

Radovský Handlová súhlas zo dňa 22.03.2022, SSD, a.s. Žilina č. 202111-VOP-0013-1 z 18.11.2021, 

správcovia technických sietí: SSE-D, a.s. Žilina č.j. 202106-NP-0424-1 z 08.07.2021, StVPS, a.s. 

Banská Bystrica č.j. P21350016506 z 13.01.2022. Podmienky a pripomienky určené vo vyjadreniach 

účastníkov konania, dotknutých orgánov a správcov technických sietí k projektovej dokumentácii 

predmetnej stavby boli skoordinované v podmienkach stavebného povolenia.  
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     Dokumentácia stavby bola vypracovaná a overená odborne spôsobilou osobou a spĺňa všeobecné 

technické požiadavky na výstavbu.  

 

     K vydaniu stavebného povolenia nebola účastníkmi konania uplatnená námietka. 

 

     Stavebný úrad, po zvážení všetkých skutočností, vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov, 

vzhľadom k tomu, že stavba nebude  nepriaznivo vplývať na životné prostredie a nebude nad mieru 

zasahovať do práv a právom chránených verejných a súkromných záujmov a nakoľko v priebehu 

konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania 

podať odvolanie na Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom 

tunajšieho stavebného úradu s adresou : Mestský úrad, 972 51 Handlová, 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. Silvia GRÚBEROVÁ 

                                                                                                                primátorka mesta Handlová 

                                                                                               

 

Z dôvodu známych aj neznámych účastníkov konania – vlastníkov susedných pozemkov a stavieb sa 

rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4/ stavebného zákona. Verejná vyhláška 

bude vyvesená podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

po dobu 15 dní na oznamovacej tabuli mesta Handlová, www stránke mesta a verejne prístupnej 

oznamovacej tabuli stavebného úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade – Mestskom úrade v Handlovej, 

Námestie baníkov č. 7, prízemie, č. dverí 10. 

 

Obdržia: 

1/    Ing. Vladimír Mlynek, 974 11 Banská Bystrica, Strážovská 6331/5 

2/    Ing. Katarína Mlyneková, 974 11 Banská bystrica, Strážovská 6331/5 

3/    Mesto Handlová, primátorka mesta 

4/    Ing. Ján Sebíň, 960 01 Zvolen 1, Balkán 9 

5/    Stanislav Radovský, 972 51 Handlová, Náhradné pole 1286/15 

6/    verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania – známym aj neznámym vlastníkom susedných   

       pozemkov a stavieb 

 

• Doručené elektronicky: 

7/    Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková 36 

8/    Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8 

9/    Stredoslovenská distribučná, a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8 

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

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

12/  MsÚ Handlová, odd. majetkovo – právne, evidencie a vnútornej správy 

13/  a/a 

 
adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7                    e-mail: socu@handlova.sk                tel: 046 5477475                fax: 046 5192534 
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