
Mesto Bojnice 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Podacie číslo mesta: 1106/2019/SP-6                                            V Prievidzi dňa  10. 06. 2020   

Vybavuje: Ing. Hurtová 

 

 

Verejná vyhláška 

 

Zverejnená dňa: 

Zvesená dňa: 

 

                                                                                          Meno, podpis, pečiatka 

 
 

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

 

 

      Stavebník                   Stredoslovenská distribučná, a.s., 

     so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, 

v zastúpení Máriou Dubovcovou, 013 12 Turie 502 

 (ďalej len „stavebník“). 

 

Ostatní účastníci konania: 

1. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 

stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; projektant v časti, ktorá sa 

týka projektu stavby – rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou  

 

Stavebník podal dňa 06. 11. 2019 (doplnil dňa 09. 06. 2020) na meste Bojnice žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom 

„10552 – BOJNICE – DUBNICA – ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA  II.“ 

(ďalej len „stavba“). Stavba bola umiestnená v katastrálnom území Kanianka na pozemkoch 

podľa KN-C parcela č. 2038/58, 2038/1, 1674/2, 1610 (podľa KN-E parcela č. 1610/1 

a 690/1), 2783, 2782 a v katastrálnom území Dubnica na pozemkoch podľa KN-C parcela č. 

918, 919/1, 926/8, 926/25 a 926/92 rozhodnutím mesta Bojnice pod číslom mesta 613/2019  

(SOcÚ 240/2019/SP) zo dňa 08. 10. 2019  (právoplatné dňa 08. 11. 2019).  

Mesto Bojnice  ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej 

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

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

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal 

žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 stavebného zákona a v stavebnom konaní po 

preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 
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     Stavba  „10552 – BOJNICE – DUBNICA – ZAHUSTENIE DTS A NNK, 

IBV OBORA  II.“ 

(ďalej len „stavba“) 

pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita): 

- z prevádzkových  súborov 

PS 01: Uzlová betónová bloková trafostanica  EH1,22/0,42 kV, Tr 400 kVA, 

PS 02: Priebežná kompaktná kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 42 kV, Tr 250 kVA, 

- zo stavebných  objektov 

SO 01: Presmerovanie VN a NN káblových vedení do novej TS 1333/ts/976, 

SO 02: VN prípojka pre IBV Obora II., 

SO 03: NN vývody pre IBV Obora II., 

SO 04: Demontáž existujúcej TS 1333/ts/976, 

- PS 01 - Uzlová trafostanica  1333/ts/976: Ide o novú uzlovú betónovú blokovú  

trafostanicu s vnútorným ovládaním výrobcu HARAMIA typ EH1 22/0, 42 kV do 630 

kVA, ako prekládku existujúcej TS 1333/ts/976. Vybaví sa jedným transformátorom 22/0, 

42 kV výkonu 400 kVA, VN rozvádzačom 5-pólovým RRRRT a NN rozvádzačom pre 8 

NN vývodov. TS sa osadí na pozemku  KNC parc. č. 2783 v k. ú. Kanianka neďaleko 

existujúcich garáží, mimo zastavaného územia obce. Pôdorys navrhovanej uzlovej 

trafostanice TS EH1 má rozmery 2,85 m x 4,91 m, takže samotná zaberá plochu 14 m2. 

Celková zastavaná plocha vrátane okapového chodníka je 22,75 m2. 

- PS 02 - Priebežná kompaktná kiosková trafostanica: TS sa osadí na pozemku KNC parc. 

č. 926/92 v k. ú. Dubnica  - časť Obora. Pôdorys  navrhovanej TS MKP 800 má rozmery 

1,9 m x 2,16 m, takže samotná zaberá plochu 4,107 m2. Celková zastavaná plocha vrátane 

okapového chodníka je 9,16 m2. 

- SO 01 - Presmerovanie VN a NN káblových vedení do novej TS 1333/ts/976: Trasa 

presmerovaných VN a NN vedení povedie od novej uzlovej TS na pozemku KNC p. č. 

2783 k. ú. Kanianka pozdĺž jeho hranice až k zákrute prístupovej komunikácie ku 

garážam, kde sa trasa po cca 35 m na úrovni konca garáží lomí vpravo a prechádza do 

pozemku KNC p. č. 2038/1 k. ú. Kanianka, prekrižuje prístupovú komunikáciu ku 

garážam a ďalej povedie v zelenom páse ostrovčeka medzi prístupovými komunikáciami 

ku garážam. Po cca 38 m, kde sa ostroček končí, sa trasa zalomí vľavo a prekrižuje 

prístupovú komunikáciu ku garážam. Po jej prekrižovaní sa trasa lomí vpravo a je vedená 

pozdĺž tejto komunikácie. Po cca 12  m sa trasa lomí kolmo vľavo. Trasa vedení smeruje 

priamo k budove kotolne a ďalej vedie pozdĺž budovy popri chodníku. V mieste 

existujúceho RVO a v mieste prechodu do káblového priestoru pôvodnej TS končia trasy 

dvoch prekladaných VN vedení naspojkovaním na existujúce VN káble a trasy dvoch 

prekladaných NN vedení zaústením do existujúceho RVO a do budovy kotolne, do jej NN 

hlavného rozvádzača. Trasa ostatných VN a NN káblových vedení pokračuje cca 2 m 

ďalej pozdĺž budovy kotolne, následne sa trasa lomí vpravo a po cca 11 m končí trasa 

tretieho VN vedenia  a troch NN vedení v mieste ich naspojkovania na existujúce VN 

a NN káblové vedenia. Trasa posledných dvoch NN vedení sa tu lomí vľavo, prekrižuje 

prístupovú komunikáciu ku kotolni, kde trasa končí naspojkovaním na existujúce NN 

káblové vedenia. V priestore pri kotolni trasa križuje viaceré inžinierske siete 

(oznamovacie vedenie, teplovod, vodu, kanalizáciu a taktiež zatrubnený vodný tok BP 

Kaniansky Ploský potok, napájajúci vodnú  nádrž Kanianka).  Celková dĺžka trasy 

prekladaných vedení je 140 m.  

- SO 02 - VN prípojka pre IBV Obora II.: Trasa navrhovanej prípojky pre novú TS bude 

vedená od prekladanej uzlovej  TS v prvej časti K. ú. Kanianka mimo zastavaného územia 

obce v parc. č. 2783 a 2782 v súbehu s pozemnou komunikáciou (asfaltová cesta k IBV 

Obora I.), pozdĺž hranice k. ú. Kanianka a k. ú. Dubnica. V mieste budúcej križovatky 
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pozemných komunikácií (odbočka k IBV Obora II.) sa trasa VN prípojky lomí vľavo, 

prechádza  z k. ú. Kanianka do k. ú. Dubnica, prekrižuje rigol komunikácie parc. č. 918 

(KNC) a asfaltovú komunikáciu k IBV Obora I. parcely č. 919/1 a 926/8 (KNC). Po 

prekrižovaní cesty sa trasa zalomí vľavo a povedie pozdĺž chodníka popri budúcej  

pozemnej komunikácií v parcele č. 926/25 (KNC) a vchádza do obytnej časti IBV Obora 

II. Tu trasa VN prípojky vedie v parcele č. 926/92 (KNC) v zelenom páse medzi 

chodníkom a oploteniami pozemkov, pričom križuje vjazdy na pozemky, raz prekrižuje 

komunikáciu a na záver vedie v chodníku až po navrhovanú TS na tej istej parcele. Tu 

trasa VN prípojky končí v navrhovanom VN rozvádzači. Celková dĺžka trasy VN prípojky 

je 492 m. 

- SO 03 - NN vývody pre IBV Obora II.:  Trasy všetkých štyroch NN vývodov W.1 – W.4 

povedú v pozemku parc. č. 926/92 (KNC) od navrhovanej TS najskôr v chodníku 

v súbehu s navrhovanou VN prípojkou a následne čiastočne v súbehoch a čiastočne 

samostatne v zelených pásoch medzi chodníkmi a oploteniami pozemkov, čiastočne aj 

v súbehu s VN prípojkou, pričom trasy križujú  vjazdy na pozemky, parkovacie miesta 

a komunikácie až po navrhované skrine SR NNK rozvodu umiestnené na hraniciach 

pozemkov budúcich rodinných domov. Celková dĺžka trasy NN rozvodu je 755 m.  

- SO 04 - Demontáž existujúcej TS 1333/ts/976:  Po presmerovaní všetkých VN a NN 

vedení z existujúcej TS do novej sa technológia existujúcej TS zdemontuje. Jedná sa 

o demontáž 3 x VN pole prívod/vývod s VN odpínačmi, 1 x VN vývodové pole k Tr 

s odpínačom s VN poistkami, transformátor 630 kVA, skriňový štvorpólový NN 

rozvádzač a všetky VN a NN káble. 

 

v katastrálnom území Kanianka na pozemkoch podľa KN-C parcela č. 2038/58, 2038/1, 

1674/2, 1610 (podľa KN-E parcela č. 1610/1 a 690/1), 2783, 2782 a v katastrálnom území 

Dubnica na pozemkoch podľa KN-C parcela č. 918, 919/1, 926/8, 926/25 a 926/92 sa podľa 

ustanovenia § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 10 vyhlášky MŽP SR č. 

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

 

p o v o ľ u j e . 
 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Stavbu uskutočňovať  podľa  dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak 

nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné 

zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby podľa rozhodnutia mesta Bojnice pod podacím 

číslom mesta 613/2019 (podacie číslo SOcÚ 240/2019/SP) dňa  08. 10. 2019 (právoplatné 

dňa 08. 11. 2019), oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.  

Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri  

kolaudácii.  

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

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať 

vyhlášku MPSVaR 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. 

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

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
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4. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v 

znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok. 

5. Pri uskutočňovaní  stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce 

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 

ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 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 a príslušné technické normy.  

6. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa, ktorý nie je v čase 

vydávania stavebného povolenia známy.  

Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods.1 písm. d/ stavebného zákona do 

pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho 

názov a sídlo stavebnému úradu. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania  stavby stavbyvedúcim. 

7. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť  

k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných 

údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až 

do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník. 

8. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od jej začatia v zákonnej lehote, po 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude  stavba ukončená v určenej 

lehote, treba o jej  predĺženie vopred požiadať stavebný úrad. 

9. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť 

stavebnému úradu začatie stavby. 

10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie 

požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov 

sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, 

na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie 

staveniska: 

a) Pred začatím prác na stavbe požiadať vlastníkov resp. správcov sietí technického 

vybavenia a zariadenia územia  o ich presné vytýčenie a rešpektovať ich podmienky. 

b) Rešpektovať nasledujúce  podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. 

správcov sietí a zariadení technického vybavenia územia uplatnené v konaní stavebného 

úradu: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, č.j. ORHZ-PD1-117-

001/2019,  zo dňa  11.02.2019: 

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

- Stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom 

hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2019/005611,  zo dňa 15.02.2019: 

- V prípade vzniku odpadov počas realizácie stavby zabezpečiť ich zhodnotenie resp. 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), prostredníctvom 

osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  
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- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 99 

ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany 

prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2019/005606,  zo dňa 01.03.2019: 

- Stavba je umiestnená v okrese Prievidza, v katastrálnych územiach Dubnica a Kanianka, 

z časti v zastavanom a z časti mimo zastavaných území obcí - mimo európskej sústavy  

chránených území  Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území 

medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) tu platí prvý 

stupeň ochrany. 

- Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín je nutné vykonať tak, aby nedošlo 

k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín (§ 47 ods. 

1 zákona). V prípade nevyhnutného výrubu drevín je nutné postupovať podľa ustanovení 

§ 47 ods. 3 zákona a požiadať o súhlas na výrub príslušnú obec.   

- 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, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo 

k poškodzovaniu a ničeniu. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 zákona každý, kto buduje 

alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také  

technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 

- Na základe uvedeného odporúčame stavbu umiestniť a realizovať v zmysle predloženého 

projektu. 

Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-

PD-OSZP-2019/005547,  zo dňa 07.02.2019: 

- Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov a splniť požiadavky prevádzkovateľa verejného 

vodovodu a kanalizácie. 

- Trafostanice musia byť zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do prostredia 

spojeného s podzemnými alebo povrchovými vodami. 

- Prípadné križovanie alebo zásah do ochranného pásma vodného toku odsúhlasiť správcom 

vodného toku. 

- Na stavby vo vodách, vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch, v inundačnom území 

je pred vydaním  stavebného povolenia potrebný súhlas Okresného úradu Prievidza, 

odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. 

Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-

PD-OSZP-2019/014213, č.v.e. 9602,  zo dňa 06.06.2019 – súhlas na stavbu podľa § 27 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách: 

- Pri realizácii stavby dodržať podmienky správcu vodného toku, SVP, š.p., o.z. Piešťany 

vo vyjadrení zo dňa 17.05.2019 pod zn. CS SVP OZ PN 1399/2019/04, CZ 

15801/210/2019: 

 navrhovanou stavbou dôjde k dotyku s BP Kanianky  (Ploský potok), hydrologické 

číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 585, 

 ochranné pásmo vodného toku v zmysle STN 75 2102 je stanovené min. 4 m od 

brehových čiar, resp. od vonkajšieho obvodu potrubia v prípade zatrubneného profilu, 

 k začatiu a ukončeniu prác pri križovaní zatrubneného vodného toku požadujeme 

prizvať zástupcu Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (p. Ďuriš/0907 794 689) 

a počas prác sa riadiť jeho pokynmi, 
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 pred zásypom výkopových rýh (pri križovaní tokov) žiadame prizvať nášho 

pracovníka k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničiek. 

O kontrole ich uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. 

Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok 

správcu, 

 počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku, 

 v prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp.  

ochranného pásma, si  investor (Stredoslovenská distribučná, a.s.) vedenie preloží na 

vlastné náklady, 

 na využitie pozemku parc. č. KN-E 1610/1, vedenom na LV č. 1291 v správe SVP, 

š.p., je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu na odbore správy majetku OZ 

Piešťany najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia (v prípade akýchkoľvek 

informácií kontaktovať e-mailom: blazej.chlepko@svp.sk), 

 správca vodných tokov nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe 

spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych 

udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona, 

 na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný 

detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním v digitálnej forme (z 

dôvodu vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona). 

- Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita 

povrchových vôd. Používané mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave. Počas 

realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do 

prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie 

okamžite odstrániť. 

- Vlastník stavby vo vodnom toku a v inundačnom území je povinný plniť povinnosti 

ustanovené v § 47  vodného zákona. 

- Súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto 

konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č.j. OÚ-PD-PLO-2019/014645-002,  zo 

dňa  31.05.2019: 

- Realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov 

na okolitých lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka alebo správcu susedného 

lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les 

obhospodarovať v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť 

povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva. 

- Nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch. 

- Na okolitých lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 

ods. 1 zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutých 

lesných pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, priľahlé 

lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez 

rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 

zákona o lesoch resp. záväzného stanoviska podľa § 8 ods. 6 zákona o lesoch. 

- Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými 

zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie 

kameňov a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích 

opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov príslušný orgán štátnej správy po dohode s 

orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. 

mailto:blazej.chlepko@svp.sk
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- Podmienkou vydania stavebného povolenia pri umiestnení stavby na lesných pozemkoch 

je právoplatné  rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí 

lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPÚTN-2019/15972-2/51390,  zo dňa 28.06.2019: 

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme  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 telefonického kontaktu. 

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

v znení neskorších predpisov 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 ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom 

obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň 

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

alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,  najmenej však tri pracovné dni odo dňa 

oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky 

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

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť 

a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba  oprávnená osoba  podľa 

vyššie  uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález 

vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť 

najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom 

náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii 

nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. 

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby 

v období od zahájenia zemných prác až po ich  ukončenie. 

- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 

pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania  stráca platnosť, ak 

nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý  je určené. 

- Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.  

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava, č.j. S11129-2019-

IKŽ-2,  zo dňa 12. 07. 2019: 

- Líniová stavba bude umiestnená a realizovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných 

liečivých zdrojov v Bojniciach (vyhláška MZ SR č. 255/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasujú 

ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach), v ktorom je potrebné 

dodržiavať zákazy činností, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky ako aj 

ustanovenia § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných 

liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- V súvislosti s výkopovými prácami zároveň dávame do pozornosti oznamovaciu 

povinnosť v zmysle § 4 zákona č.  538/2005 Z. z. pri zistení výskytu podzemnej vody 

s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo plynov. Pri samotnej realizácii stavby je 

potrebné rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých 

zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 

mailto:podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
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fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej 

využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých 

zdrojov v Bojniciach a navrhovať k tomu primerané riešenia, postupy a materiály. 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, č.j. 

SC/2019/239-2, zo dňa 25.01.2019: 

- Dodržiavať stavebný zákon (50/1976 Zb. v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. 

v platnom znení) a platné STN. 

- Dodržiavať predloženú projektovú dokumentáciu, prípadné zmeny predložiť na 

odsúhlasenie SC TSK. 

- Práce realizovať bez zásahu do telesa cesty III. triedy. 

- Práce musia byť realizované tak, aby nebola narušená stabilita cesty III/1775 a jej 

odvodňovací systém. 

- Pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho 

systému cestnej komunikácie III. triedy /priekopy, priepusty/. 

- Ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé 

odvodňovacie pomery, investor stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov 

v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné 

náklady. 

- Počas prác nesmie byť uložený stavebný materiál v korune cesty. 

- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty 

resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na  náklady stavebníka, 

v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a dohodnúť riešenie, 

náklady hradí stavebník. 

- Po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo a upraviť 

okolitý terén cesty. 

- Začatie a ukončenie prác požadujeme nahlásiť  zástupcovi správcu komunikácie SC 

TSK (kontakt: p. Ing. Vnučko Lukáš, tel. kontakt: 0911 102 946). Rešpektovať jeho 

usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SC TSK na porealizačnú obhliadku. 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, č.j. 

03/6847/2018, zo dňa 26.09.2018: 

- S umiestnením navrhovaných trafostaníc súhlasíme. V záujmovom území sa nenachádzajú 

podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica a prevádzkovaní 

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 

Prievidza. 

- Trasy navrhovaných VN a NN zemných káblových vedení sú navrhnuté v súbehu 

a križujú existujúce potrubia verejného vodovodu, ktoré žiadame  pri realizácii káblových  

vedení plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných  

vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005. 

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene 

nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým 

spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z.). 

- Pred zahájením výkopových prác navrhovaných káblových vedení požiadať na 

zákazníckom centre v Prievidzi o vytýčenie trás potrubí verejného vodovodu a vykonať 

potrebné administratívne úkony. 

- Križovanie a súbeh navrhovaných káblových vedení s existujúcimi potrubiami verejného  

vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia“. 
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- V prípade, že budú niektoré úseky káblových  vedení realizované pretlakom, žiadame 

pred začatím prác overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia. 

- Pred obsypaním navrhovaných káblových vedení, v miestach križovania a súbehu  

s potrubiami verejného vodovodu, prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, 

či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 

73 6005. 

- Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293. 

- O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovaných 

káblových vedení v miestach križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu 

žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka. 

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

Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubí verejného 

vodovodu a o kontrole pred obsypaním navrhovaných káblových vedení v miestach 

križovania a súbehu s potrubiami verejného vodovodu. 

- Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania. 

SPP - distribúcia,  a s., Bratislava, č. TD/NS/0791/2018/Kr,  zo dňa 05.10.2018: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – 

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

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-

distribucia.sk). 

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

prevádzky distribučnej siete, SPP- distribúcia, a.s., vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, 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 1,5 m na každú 

stranu 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 odokryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia 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. 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 

podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až  150 000 €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípade trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 

Z. z. Trestný zákon. 

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať  ustanovenia zákona o energetike, 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v zápise  z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02. 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo 

ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem. 

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

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 

zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty  

a pod. 

Obec Kanianka v zastúpení starostom obce  Ing. Ivorom Husárom, č.j. 1328/2019/1842 zo 

dňa 11.06.2019 a č.j. 1505/2019/2376 zo dňa 01.10.2019: 

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas odstránenia 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom osôb oprávnených nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

- Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu existujúcich sietí iného 

technického vybavenia a zariadenia územia. Pred začatím prác požiadať vlastníkov resp. 

správcov týchto sietí o ich presné určenie a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených 

požiadaviek a platných predpisov a noriem. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava 

vedení technického vybavenia. 

- Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku 

nehnuteľností tretích osôb ako i majetku obce Kanianka, pričom škody je povinný uhradiť 

v zmysle platných ustanovení Občianskeho zákonníka. 

- Po skončení prác v termíne do 15 dní uviesť terén, pozemky a stavby obce  stavbou 

dotknuté a miestnu komunikáciu dať na vlastné náklady do pôvodného stavu v súlade 

s príslušnými STN a technickými predpismi. 

- Pre záber verejného priestranstva (miestnej komunikácie) resp. pre rozkopávku verejného 

priestranstva (miestnej komunikácie) v dostatočnom predstihu požiadať príslušný správny 

orgán pre miestnu štátnu správu vo veciach  miestnych a účelových komunikácií, ktorým 

je obec Kanianka, o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

- Na pozemky  vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb môže stavebník 

vstupovať len so súhlasom vlastníka týchto pozemkov. Súhlas je potrebné vyžiadať pred 

začatím prác a uskutočnení odstránenia stavby v zmysle tohto vyjadrenia. 

- Po ukončení demolačných prác a odstránení technológie TS odsúhlasiť za účasti zástupcu 

obce Kanianka odovzdanie stavby kotolne po uvedených prácach. 

- Obec Kanianka ako vlastník dotknutých pozemkov v k. ú. Kanianka si pri tých 

pozemkoch, ktoré budú zaťažené energetickými vedeniami a zariadeniami v rámci 
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realizácie  navrhovanej uvedenej stavby „10552 – BOJNICE – DUBNICA – 

ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA  II.“, uplatňuje finančný nárok na 

jednorazovú odplatu v bežnej trhovej hodnote nehnuteľností a zmluvné zriadenie práva 

vecného bremena so zápisom do katastra nehnuteľností. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, č.j. CS SVP OZ PN 

1399/2019/04, CZ 15801/210/2019 zo dňa 17.05.2019 a č.j. CS SVP OZ PN 1399/2019/05, 

CZ 23277/210/2019 zo dňa 08.07.2019: 

- Navrhovanou stavbou dôjde k dotyku s BP Kanianky  (Ploský potok), hydrologické číslo 

poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 585. 

- Ochranné pásmo vodného toku v zmysle STN 75 2102 je stanovené min. 4 m od 

brehových čiar, resp. od vonkajšieho obvodu potrubia v prípade zatrubneného profilu. 

- K začatiu a ukončeniu prác pri križovaní zatrubneného vodného toku požadujeme prizvať 

zástupcu Správy povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (p. Ďuriš/0907 794 689) a počas 

prác sa riadiť jeho pokynmi. 

- Pred zásypom výkopových rýh (pri križovaní tokov) žiadame prizvať nášho pracovníka 

k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia vedenia, resp. chráničiek. O kontrole ich 

uloženia bude vyhotovený protokol v stavebnom denníku. Nevyhotovenie a nepodpísanie 

protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok správcu. 

- Počas výstavby neuskladňovať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku. 

- V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp.  

ochranného pásma, si  investor (Stredoslovenská distribučná, a.s.) vedenie preloží na 

vlastné náklady. 

- Na využitie pozemkov parc. č. KN-E 1610/1 a 690/1 vedenom na LV č. 1291 v správe 

SVP, š.p., je potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu na odbore správy majetku OZ 

Piešťany najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia (v prípade akýchkoľvek 

informácií kontaktovať e-mailom: blazej.chlepko@svp.sk). 

- Správca vodných tokov nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe spôsobené 

účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. 

§ 49 ods. 5 vodného zákona. 

- Na kolaudačné konanie prizvať zástupcu našej organizácie, kde nám bude odovzdaný 

detail skutočného vyhotovenia križovania aj so zameraním v digitálnej forme (z dôvodu 

vodohospodárskej evidencie v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona). 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Banská Bystrica, č.j. CS SVP OZ 

BB 15/2020/52-39210 zo dňa 06.05.2020: 

- K uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena bude súčasťou potrebných dokladov aj 

Protokol o uložení podzemného vedenia vyhotovený  v čase realizácie podzemného 

križovania podpísaný prizvaným zástupcom správcu vodného toku a boli v celom rozsahu 

splnené podmienky vyjadrenia správcu vodného toku k zrealizovanému križovaniu. 

- Žiadosť o uzatvorenie  zmluvy o zriadení vecného bremena so všetkými podkladmi bude 

riadne  zaevidovaná na podateľni našej organizácie ešte pred začatím kolaudačného 

konania. 

- Na základe splneného bude možné vydať predbežné súhlasné stanovisko ku kolaudácii za 

náš podnik, v ktorom nebude  uvedený konkrétny termín na uzatvorenie zmluvy. 

- Potreba vzájomnej kontroly a dodržiavania uzatvorenia zmluvy z obidvoch zúčastnených 

strán. 

Technický skúšobný ústav, š.p., Piešťany, č. 196001156/11/2019/EZ/KD, zo dňa 08. 11. 

2019: 

- Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky. 

- Konštrukčná dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je 

v súlade s nasledovnými predpismi – zákon č. 124/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci 

mailto:blazej.chlepko@svp.sk
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; vyhlášky č. 

508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 

a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 

technické zariadenia v znení neskorších predpisov; STN EN 61936:2011+A1,AC,AC2, 

STN EN 50 522:2011, STN 33 3210:1986+Z1, STN 33 3220:1986+a,Z2, STN 33 

3240:1983 + Z1,Z3; vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. v znení  neskorších predpisov 

a súvisiace normy, predpisy a zákony platné v dobe projektovania zariadenia. 

Podmienky bezpečnej prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke: 

- Zariadenia je možné uviesť do prevádzky po vykonaní úradnej skúšky oprávnenou 

právnickou osobou na vyhradenom technickom zariadení elektrickom skupina A písmeno 

c) v zmysle § 12 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 

- Objednávateľ pripraví k úradnej skúške  východiskovú odbornú prehliadku a skúšku 

v rozsahu úradnej skúšky vrátane ochrany pred bleskom, oprávnenie montážnej 

organizácie, atesty a certifikáty od dodaných  zariadení a materiálov, projekt skutkového 

vyhotovenia, montážny alebo prevádzkový denník. 

- Prevádzkovateľ pri prevádzke vyhradeného technického zariadenia je povinný plniť 

požiadavky § 8 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 

c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom 

obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a priľahlej  komunikačnej siete. Počas 

prác priľahlú komunikačnú sieť neznečisťovať, nepoškodiť a neohrozovať a 

neobmedzovať bezpečnosť cestnej  premávky na nej. 

d) Dodržať zostávajúce podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané 

stavebným úradom mestom Bojnice dňa 08. 10. 2019 (právoplatné dňa 08. 11. 2019) pod 

podacím číslom mesta 613/2019 (podacie číslo SOcÚ 240/2019/SP), v ktorom sú uložené 

ďalšie povinnosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

e) V prípade použitia pozemnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom  musí 

stavebník včas pred realizáciou požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie 

rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.   

 

 

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre 

realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov: 

- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor č. j. OU-PD-PLO-2019/017793-005 zo 

dňa 28. 11. 2019, právoplatné dňa 06. 12. 2019 – dočasné vyňatie  odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia na dobu 3 rokov lesné pozemky z plnenia funkcií lesov pre účely realizácie 

stavby „10552-BOJNICE-DUBNICA-ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA II.“ 

v rozsahu k. ú. Dubnica parc. č.  CKN 926/25 a k. ú. Kanianka parcela  CKN 2782. 

 

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na 

základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh 

stavebníka.  
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Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť. 

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych 

nástupcov konania. 
 

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými 

požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými 

požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými 

technickými požiadavkami na výstavbu podľa  § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 

532/2002 Z. z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou 

zodpovedá za to,  že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany  verejných 

záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.   

 

  O d ô v o d n e n i e : 
 

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

36 442 151, podal dňa 06. 11. 2019 v zastúpení Máriou Dubovcovou bytom 013 12 Turie 

502 (ďalej len „stavebník“), na stavebnom úrade meste Bojnice žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu označenú pod názvom „10552 – BOJNICE – DUBNICA – 

ZAHUSTENIE DTS A NNK, IBV OBORA  II.“ (ďalej len „stavba“). Mesto Bojnice bolo 

Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky dňa 01. 10. 2018 určené ako 

stavebný úrad pre vykonanie stavebného konania a vydanie stavebného povolenia. 

Stavba, ktorá je predmetom tohto stavebného konania, bola umiestnená v katastrálnom území 

Kanianka na pozemkoch podľa KN-C parcela č. 2038/58, 2038/1, 1674/2, 1610 (podľa KN-E 

parcela č. 1610/1 a 690/1), 2783, 2782 a v katastrálnom území Dubnica na pozemkoch podľa 

KN-C parcela č. 918, 919/1, 926/8, 926/25 a 926/92 rozhodnutím mesta Bojnice pod číslom 

mesta 613/2019  (SOcÚ 240/2019/SP) zo dňa 08. 10. 2019  (právoplatné dňa 08. 11. 2019).  

Dňom podania žiadosti  bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Bojnice oznámilo dňa 22. 11. 2019 podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona 

začatie stavebného  konania dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania. Pretože boli 

stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v územnom konaní,  upustil v stavebnom 

konaní v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania. V oznámení bol stavebník  upozornený, ktoré doklady  je potrebné 

predložiť v rámci lehoty pre vyjadrenie. 

V zmysle uvedeného oznámenia mohli účastníci konania svoje námietky uplatniť písomne 

alebo ústne najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia 

s upozornením, že na neskôr podané námietky  sa  neprihliadne. V rovnakej lehote ako 

účastníci konania mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 
 

Povinnosť uložená v  oznámení o začatí konania nebola splnená. 

Podľa  ustanovenia § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné 

povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 

stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní 

ho, že inak stavebné konanie zastaví. Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebný úrad konanie 

preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote  odstránil nedostatky podania. 
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Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a neboli 

doložené požadované podklady, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona 

vyzval listom pod podacím číslom mesta 1106/2019/SP-2 zo dňa 27. 01. 2020 stavebníka, aby 

žiadosť spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak 

stavebné konanie zastaví. Výzva bola zaslaná iba stavebníkovi spolu s rozhodnutím 

o prerušení stavebného konania. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti bola s ohľadom na 

druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 90 dní odo dňa doručenia výzvy 

stavebníkovi, ktorá je zhodná s dňom doručenia rozhodnutia o prerušení stavebného konania. 

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania sa doručilo aj jeho účastníkom rovnakým 

spôsobom ako bolo doručené oznámenie o začatí stavebného konania t. zn. formou verejnej 

vyhlášky. 

Dňa 28. 01. 2020 bolo stavebnému úradu predložené požadované rozhodnutie Okresného 

úradu Prievidza, pozemkového a lesného odboru č. j. OU-PD-PLO-2019/017793-005 zo dňa 

28. 11. 2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 12. 2019. Súčasne bola e-mailom 

preposlaná komunikácia súvisiaca s vybavovaním zmluvného vzťahu s obcou Kanianka. 

Dňa 28. 04. 2020 požiadal stavebník o predĺženie lehoty na doplnenie požadovaných 

dokladov. Stavebný úrad uvedenú žiadosť akceptoval a  stavebné konanie opakovane prerušil 

dňa 30. 04. 2020 na dobu 90 dní odo dňa doručenia  opakovanej výzvy.  

Dňa 28. 05. 2020 bola stavebnému úradu doručená kópia  „zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena“  uzavretá s obcou Kanianka, ktorá bola podpísaná starostom 

obce Kanianka dňa 22. 05. 2020 a generálnym riaditeľom SSD, a.s., Žilina dňa 28. 05. 2020. 

Dňa 29. 05. 2020 bola stavebnému úradu doručená kópia  „zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ 

uzavretá so spoločnosťou STAD SK, s.r.o., Bojnice. 

V dňoch 29. 05. 2020 a 09. 06. 2020 stavebník preukázal riešenie  zmluvného vzťahu so SVP, 

š.p., Banská Štiavnica v zast. OZ Banská Bystrica. 

 

V oznámenom stavebnom konaní a ani ku dňu vydávania tohto stavebného povolenia neboli 

stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania voči povoleniu posudzovanej 

stavby. 

 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť  z hľadísk uvedených v 

§ 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním  stavby nie je ohrozený 

verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Posúdenie stavby vykonali: Okresné  riaditeľstvo   Hasičského  a  záchranného  zboru 

v Prievidzi; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Prievidza, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad 

Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny;  

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa;  

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava; Správa ciest TSK, 

Brnianska 3, Trenčín; StVPS, a.s., Banská Bystrica;   SPP-D, a.s., Bratislava; obec Kanianka 

v zast. starostom;  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany; 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany. Ich stanoviská boli zahrnuté do 

podmienok tohto rozhodnutia.  

V určenej lehote neoznámili svoje stanovisko Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 

Piešťany a Slovak Telekom, a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28. V dôsledku ich postupu, 

podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, stavebný úrad predpokladá, že so stavbou z 

hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Na túto skutočnosť, boli  oslovené dotknuté 

orgány upozornené v oznámení o začatí stavebného konania. 
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Na základe vyššie uvedeného, predložených dokladov a ako aj záväzných stanovísk 

dotknutých orgánov, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili 

povoleniu stavby. 

Projektant stavby: Stredoslovenská distribučná, a.s.,  Projekty,  

                              zodpovedný projektant Ing. Peter Gocál, autorizovaný stavebný inžinier,  

                              č. osv. 4570*Z*A2, komplexné  architektonické a inžinierske služby. 

 

Správny poplatok bol uhradený podľa položky č. 60 písm. g)  zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 400 € na účet 

úradu. 
 

P o u č e n i e : 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote  do 15 dní odo dňa 

jeho doručenia na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, 

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade t. zn. meste 

Bojnice, so sídlom Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ing. Vlasta Hurtová 

                                                                              poverená od 01.10.2010  

                                                                rozhodovaním na úseku stavebného poriadku 

 

 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad: 

- Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní 

 

Stavebné povolenie sa doručí: 

- Účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia prostredníctvom 

verejnej vyhlášky 

 

Na vedomie:  

- SSD, a.s., Žilina  v zastúpení  splnomocnencom Máriou Dubovcovou, 013 12 Turie 502  

(splnomocnený zástupca stavebníka) 

 

Stavebné povolenie na líniovú stavbu „10552 – BOJNICE – DUBNICA – ZAHUSTENIE 

DTS A NNK, IBV OBORA  II.“ sa doručuje účastníkom konania prostredníctvom verejnej 

vyhlášky tak, že sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta Bojnice a na webovom sídle mesta 

Bojnice www.bojnice.sk v súlade s príslušnou legislatívou a na úradnej tabuli obce Kanianka 

a na webovom sídle obce Kanianka www.kanianka.sk v súlade s príslušnou legislatívou.  

http://www.bojnice.sk/
http://www.kanianka.sk/

