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MESTO    HA N D L O V Á 
_______________________________________________________________________________________ 

Číslo: SÚ 2020/29092/2947-4/2021                                                                                Handlová,  10.05.2021 

Vybavuje: Mgr. Dányiová 

 

 
Vyvesené dňa : 

Zvesené dňa : 

______________________________ 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby 

 

 

                                                                

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

Žiadatelia: JUDr. Ján Bittner a Mária Bittnerová,    adresa: 972 51 Handlová, Železničiarska 213/21, 

v zastúpení: Ing. Ivanou Ondrejičkovou, 972 27 Liešťany, Dobročná 352, podali dňa: 04.12.2020 žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: "Rozšírenie distribučnej siete  a pripojovací plynovod", 

na pozemku  parcelné číslo reg.  C KN 4320/1, 4325/1, 81/4,  v  katastrálnom území Handlová, v súlade s §§ 

36, 62, 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Vyhl. 

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

            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 §§  36, 

62 a 63 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nesk. predpisov a na 

základe tohoto posúdenia a výsledku ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením dňa 28.04.2021  

takto  r o z h o d l o: 

 

líniová stavba:            Rozšírenie distribučnej siete  a pripojovací plynovod 

                          
( ďalej len „ stavba “ ) 

stavebník:                  JUDr. Ján Bittner a Mária Bittnerová    

adresa:                      972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

 
( ďalej len „ stavebník “ ) 

 v rozsahu: Predmetom stavebného povolenia je  STL plynárenské zariadenie pripojené na existujúci 

plynovod STL PE DN 160 pomocou elektrotvarovky SA 160/63, samotný distribučný plynovod 

D5O z materiálu PE 100 SDR 17,6 v dĺžke 40,00 m, pripojovací plynovod z potrubia PE 100 SDR 

11, dimenzie D32 v dĺžke 1,00 m. 

 

 Zámer bude realizovaný 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. 

 

 Účastníci konania:  

1/   JUDr. Ján Bittner , 972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

2/   Mária Bittnerová,    972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

3/   Ing. Ivana Ondrejičková, 972 27 Liešťany, Dobročná 352 

4/   Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

5/   PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4   

6/   Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb. vyznania, Zemianske Kostoľany,  

      971 01 Prievidza, Nedožerská cesta 163/4 



 2 

7/   Andrea Ivaničová, 972 51 Handlová, Železničiarska 25 

8/   Lýdia Gorogová, 821 07 Bratislava, Vážska 1 

 

 Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej:   PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4, 

na pozemkoch parcelné číslo  C KN 4320/1, 4325/1 – distribučný plynovod, 81/4 – pripojovací plynovod v  

k.ú. Handlová,  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. Umiestnenie  stavby bude na pozemkoch  parcelné číslo CKN 4320/1, 4325/1, 81/4 v k.ú. Handlová. 

2. Rešpektovať záväzné stanovisko Mesta Handlová  A4-31687-1908/2019, zo dňa 20.11.2019, so zmenou 

bodu č.3 odsúhlasenou listom č. A4-31687-1908/2019-2, dňa 04.05.2021: 

1. Križovanie plynovodu s miestnou komunikáciou – vozovka, realizovať kolmo na os komunikácie 

bezvýkopovou metódou – mikrotunelovanie. 

2. V telese vozovky uložiť plynovodné vedenie minimálne do úložnej hĺbky 1,0 m. 

3. Konečnú povrchovú úpravu  úseku rozkopávky na miestnej komunikácii ul. Železničiarska 

s povrchom z kamennej dlažby  po rozšírení distribučnej siete a novom pripojovacom plynovode pre 

RD č. 21 požadujeme upraviť v celej šírke a dĺžke rozkopávky do pôvodného stavu. 

4. Pred začatím prác  (v predstihu min. 60 dní) požiadať mesto Handlová o vydanie povolenia na   

zvláštne užívanie miestnej komunikácie, na uzávierky miestnej komunikácie a súčasne o určenie 

použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej komunikácii. 

5. K žiadosti o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej komunikácii 

doložiť 3x projekt prenosného dopravného značenia, vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 

Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

3. Zabezpečiť splnenie podmienok k zosúladeniu urbanistického a architektonického riešenia stavby s  

      okolím a ďaľšími podmienkami v zmysle ustanovenia stavebného zákona. 

4. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní ktoré je súčasťou 

tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

5. Projektovú dokumentáciu stavby   vypracoval:  PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4, overil: 

Jozef Šimora, číslo osv. 3836*T*l4.   

6. 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  

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

532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  

 a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou  

pohybu a orientácie. 

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

zákona č. 50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, ktoré určujú všeobecné technické požiadavky na  

uskutočňovanie stavieb a príslušné slovenské technické normy  v zmysle   zák.č. 204/99 Z.z. v znení  

       nesk. predpisov.   

8.   Stavba bude dokončená: do troch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. 

      Zhotoviteľ stavby:  PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4.  

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

      stavebného zákona. 

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

10.Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník orgánom alebo organizáciou k tomu 

oprávnenou, o vytýčení bude spísaný záznam, ktorý predloží stavebník na kolaudačnom konaní stavby. 

11. 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). 

12.  Stavebník je povinný viesť podľa § 64d stavebného zákona na stavbe stavebný a montážny denník. 

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

Bratislava, sekciou železničnej dopravy a dráh, odborom dráhový stavebný úrad číslo 

24819/2020/SŽDD/68134, dňa 08.09.2020: 
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      1.Stavbu bude zrealizovať podľa projektu overeného MDV SR,  vypracovaného spoločnosťou PCHE 

montáže, Moštenická 4, 971 01 Prievidza, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena   

stavby oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná so  Železnicami Slovenskej 

republiky a opätovne odsúhlasená MDV SR. 

       2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané 

v stanovisku: Odboru expertízy GR Bratislava č. 27194/2020/O230-5 zo dňa 13.08.2020. 

       3. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať o vytýčenie vedení a zariadení v správe ŽSR 

v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu. 

      4. Vlastník (užívateľ) je povinný v OPD  upraviť, resp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť 

dráhu alebo dopravu na dráhe 

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

nachádzajúce sa v dotknutom území. 

      6. Tento súhlas platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť zhodnú s vydaným stavebným 

povolením. 

14.  Rešpektovať podmienky určené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku: Odboru 

expertízy GR Bratislava č. 27194/2020/O230-5 zo dňa 13.08.2020. 

15.   Rešpektovať vyjadrenie K PD vydané ŽSR Správa majetku Bratislava číslo 219/2020/312200/OSM TT 

SeS/7.a09 zo dňa 03.02.2020, ŽSR  Oblastné riaditeľstvo Trnava číslo 41.4/2020/289301/SŽTS/7a.13, ŽSR 

Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava číslo 3100/9a.03/219/2020/OSMTT/RPHM/TT-

Pa zo dňa 27.01.2020. 

16. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi 

číslo ORPZ-PD-ODI-28-370/2019 zo dňa 02.12.2019: 

- Prenosné dopravné značenie bude zrealizované v zmysle platných technických podmienok a oriem, 

vyhotovené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znením vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Počas celej doby prác zostane prejazdná šírka miestnych komunikácií min. 2,75 m. 

-V mieste zúženia miestnej komunikácie z obidvoch smerov jazdy, kde prejazdná šírka miestnej 

komunikácie zostane menej ako 5,5 m, prednosť v jazde upraviť pomocou prenosných dopravných značiek P 

10 „Prednosť protiidúcich vozidiel a P 11 „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia nebudú umiestnené v rozhľadovom poli vodiča v križovatke. 

- V priestore križovatky požadujeme ručné riadenie premávky náležite poučenými osobami. 

- Počas výkonu prác nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách mesta 

Handlová. 

- Počas celej doby prác zabezpečiť bezproblémový a bezpečný pohyb chodcov. 

- Dopravné značky a dopravné zariadenia budú počas celej doby použitia funkčné, to znamená zabezpečené 

proti spadnutiu, pootočeniu, udržiavané v čistote, bez poškodenia, umiestnené kolmo na smer jazdy vozidiel 

a pod. 

- V povolení cestného správneho orgánu bude presne uvedené, kto zodpovedá za dopravné značky 

a dopravné zariadenia. Uvedená bude aj adresa zodpovednej organizácie, meno a kontaktné telefónne číslo 

osoby, ktorá zabezpečí odstránenie prípadne zistených nedostatkov. 

- Prenosné dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne 

vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnute potrebnú dobu. 

- Na mieste stavby požadujeme po požiadaní predložiť odsúhlasený projekt rozmiestnenia prenosného 

dopravného značenia a rozhodnutie na zvláštne užívanie a čiastočnú uzávierku pozemnej komunikácie od 

príslušného cestného správneho orgánu v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. 

- Pred samotným umiestnením prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení prizvať na kontrolu 

ich umiestnenia a vyhotovenia zástupcov cestného správneho orgánu a projektanta. 

- Termín zvláštneho užívania, čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií mesta Handlová a dĺžka použitia 

prenosného dopravného značenia bude pred začiatkom realizácie prác odsúhlasený Okresným dopravným 

inšpektorátom OZ PZ v Prievidzi. 

- Vyhradzujeme si právo pred alebo počas realizácie požadovať zmeny, úpravy alebo doplnenia 

v dopravnom značení z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. 

17. Rešpektovať Odborné stanovisko o posúdení  projektovej dokumentácii stavby číslo 

7165018106/30/19/GT/OSV/R, ktoré  vydala dňa 14.06.2019 TŰV SŰD Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica  
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a Odborné stanovisko ev. číslo 7165018106/30/19/GT/OS/R, ktoré  vydala dňa 14.06.2019 TŰV SŰD 

Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica. 

Rešpektovať podmienky odborného stanoviska: 

- Ak bude časť rozvodu plynu z nekovového materiálu vedená nad zemou, bude umiestnená 

v oceľovej ochrannej rúre. 

- V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu 

a posudzovaní zriadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia. 

- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z,z, v znení neskorších predpisov, 

predpisy, technické normy tu uvedené. 

- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky. 

TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku  vykonať. 

18. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vzniká povinnosť fyzickým a právnickým  osobám v  prípade nevyhnutného výrubu 

drevín  postupovať  v zmysle § 47 zákona   a požiadať o vydanie  súhlasu na výrub drevín mesto Handlová. 

- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, 

ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný 

postupovať tak,  by nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

19. Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality. 

20. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré  budú vznikať počas realizácie stavby, 

prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona  o odpadoch. Doklad o zneškodnení 

predložiť ku kolaudácii stavby. 

21. 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 v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických 

nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť ihneď nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským 

pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

22. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava číslo 6611928329, zo dňa 09.10.2020, pri 

výstavbe dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií, rešpektovať predmetné stanovisko. 

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.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

- 6.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánujete napojiť nehnuteľnosť na 

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

telekomunikačnú prípojku. 

23. Rešpektovať vyjadrenie, ktoré vydala spoločnosť Stredoslovenská vodárenská  prevádzková 

spoločnosť, a.s. Banská Bystrica  číslo 751-321/Šc-2019,  dňa 01.10.2019:       

mailto:peter.blaho@telekom.sk


 5 

- Navrhovaný STL distribučný plynovod bude križovať trasu existujúceho potrubia verejnej 

kanalizácie DN 500 mm, trasu verejného vodovodu PVC DN 100 mm a bude vedený súbežne so 

spoločnou vodovodnou prípojkou DN 40 mm. 

- Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. 

24.  Rešpektovať vyjadrenie SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 21.05.2020, číslo  1000030520 technické 

podmienky pre rozšírenie distribučnej siete  zo dňa 05.05.2021 a Zmluvu o podmienkach rozšírenia 

distribučnej siete číslo 1000030520. 

25. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Michlovský, s.r.o., UC 2- údržbové centrum Banská Bystrica, zo dňa  

20.11.2020, číslo BB-2888/2020. 

26. Zabezpečiť splnenie podmienok v stanovisku, ktoré vydal  správca rozvodov verejného osvetlenia 

FIN.M.O.S, a.s. Bratislava,   listom  číslo  PL/2021, zo dňa 25.03.2021. 

              -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. 

27. Pred zahájením prác požiadať správcov všetkých sietí technického vybavenia  - vody, kanalizácie, 

elektrickej energie bez rozdielu napätia, telekomunikácii, diaľkových káblov, plynu, dráhy, verejného 

osvetlenia, tepla, DIGI, T mobile, Orange o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj nadzemných  sietí 

v ich správe. 

28. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií mesta,  požiadať mesto 

Handlová o vydanie príslušných povolení, z dôvodu ochrany verejných priestranstiev a pozemných 

komunikácií pri zvláštnom užívaní. 

29. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak 

nepreukáže, že za škodu nezodpovedá. 

30.  Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.  

31. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody 

zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na  návrh 

príslušný  súd.      

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

33. Údaje o stavbe:  

      Projektovú dokumentáciu  stavby vypracoval:  PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4.  

      Zhotoviteľ: PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4. 

      Začiatok stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia. 

      Dokončenie stavby: do troch rokov. 

      Údajmi o stavbe bude primerane označené stavenisko  podľa  prílohy č. 1 Nariadenia  Vlády SR č. 

396/2006 Z.z. 

34. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať slovenské technické normy. 

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

 

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, kedy nadobudlo právoplatnosť.  

V súlade s § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie, ako aj  rozhodnutie o predĺžení jeho 

platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov  konania. 

       

 

O d ô v o d n e n i e: 

 
Stavebníci: JUDr. Ján Bittner a Mária Bittnerová, adresa: 972 51 Handlová, Železničiarska 213/21, 

v zastúpení: Ing. Ivanou Ondrejičkovou, 972 27 Liešťany, Dobročná 352, podali dňa: 04.12.2020 žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: "Rozšírenie distribučnej siete  a pripojovací plynovod", na 
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pozemku  parcelné číslo reg.  C KN 4320/1, 4325/1, 81/4,  v  katastrálnom území Handlová, v súlade s §§ 

36, 62, 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a Vyhl. 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.     Predmetom 

stavebného povolenia je  STL plynárenské zariadenie pripojené na existujúci plynovod STL PE DN 160 

pomocou elektrotvarovky SA 160/63, samotný distribučný plynovod D50 z materiálu PE 100 SDR 17,6 

v dĺžke 40,00 m, pripojovací plynovod z potrubia PE 100 SDR 11, dimenzie D32 v dĺžke 1,00 m. 

Stavba  bude realizovaná 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 

     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  09.12.2020  začatie stavebného konania 

líniovej stavby verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy, 

doručenou  podľa § 26 ods.2 zákona o správnom konaní  71/67 Zb. v znení neskorších predpisov spôsobom 

v mieste obvyklým, vyvesením na oznamovacej tabuli mesta Handlová, stavebného úradu, web stránke 

mesta,  po dobu určenú správnym zákonom. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo doručené všetkým 

známym účastníkom konania podľa § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou  dôvodu líniovej 

stavby, ktorá sa týka vlastníkov objektov, dotknutých pozemkov v území mesta Handlová.  Z dôvodu, že 

počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo 

núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID–19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné 

kontakty osôb a dodržiavať  Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na 

rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 zo dňa 30.9.2020 ako aj uznesením 

vlády SR č.693 z 28.10.2020 a nasledujúcich týkajúcich sa zákazu vychádzania, podľa § 142h písm. a) a b) 

stavebného zákona: Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v 

súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad  

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu, 

b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho 

súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a 

lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania. 

Keďže v predmetnej veci bolo potrebné vykonať ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, 

oznámené na deň 21.01.2021, stavebný úrad oznámil listom č. SÚ 2020/29092/2947-2/2021 zo dňa 

11.01.2021 zrušenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, súčasne podľa § 142h písm. b) stavebného 

zákona  a predĺžil  lehotu na vykonanie tohto úkonu z dôvodu obmedzenia  vychádzania  do 24.01.2021 

a preto konanie nebolo možné vykonať. Stavebný úrad oznámil dňa 05.03.2021 listom číslo SÚ 

2020/29092/2947-3/2021 pokračovanie stavebného konania a termín ústneho pojednávania s miestnym 

šetrením na deň 28.04.2021. Projektová dokumentácia stavby, spolu s predpísanými prílohami bola 

preskúmaná dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami. Pripomienky vyjadrené v ich stanoviskách 

boli skoordinované v stavebnom povolení. Odborné stanovisko o posúdení  projektovej dokumentácii stavby 

číslo 7165018106/30/19/GT/OSV/R, vydala dňa 14.06.2019 TŰV SŰD Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica  

a Odborné stanovisko ev. číslo 7165018106/30/19/GT/OS/R, vydala dňa 14.06.2019 TŰV SŰD Slovakia, 

s.r.o. Banská Bystrica. K vydaniu stavebného povolenia nebola uplatnená  námietka.   

      K projektovej dokumentácii  stavby sa vyjadrili: mesto Handlová, Okresný úrad  Prievidza, MDV SR 

Bratislava, Železnice SR Bratislava, SSD, a.s. Žilina, FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. 

Bratislava, StVPS, a.s. Banská Bystrica, SPP-D, a.s. Bratislava,  PZ SR ODI Prievidza,  TŰV SŰD Slovakia, 

s.r.o. Banská Bystrica. 

     Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia bol uhradený  správny poplatok, predložená projektová 

dokumentácia stavby, výpisy z LV, Kópia z mapy určeného operátu, Kópia z katastrálnej mapy, vyjadrenia 

a rozhodnutia dotknutých  orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií a účastníkov konania, splnomocnenie 

k zastupovaniu. Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii 

predmetnej stavby, vyjadrenia  účastníkov konania,   boli skoordinované v podmienkach rozhodnutia.  

      Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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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 preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Mária    D Á N Y I O V Á 

                                                                                           vedúca odd. Spoločného obecného úradu 

                                                                                           poverená rozhodovaním  dňa 10.06.2010 
 

 

 

 

 

 

 

Obdržia: 
1/   JUDr. Ján Bittner , 972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

2/   Mária Bittnerová,    972 51 Handlová, Železničiarska 213/21 

3/   Ing. Ivana Ondrejičková, 972 27 Liešťany, Dobročná 352 

4/   Mesto Handlová, primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová 

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

6/   PCHE montáže, 971 01 Prievidza, Moštenická 4   

7/   Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsb. vyznania, Zemianske Kostoľany,  

      971 01 Prievidza, Nedožerská cesta 163/4 

8/   Andrea Ivaničová, 972 51 Handlová, Železničiarska 25 

9/   Lýdia Gorogová, 821 07 Bratislava, Vážska 1 

 

Dotknuté orgány el. poštou: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20/  PZ SR ODI  971 66 Prievidza, Košovská  cesta 14 

 

 

 

 

Stavebné povolenie bude oznámené  verejnou vyhláškou na verejnej oznamovacej tabuli mesta Handlová, 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

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


