
  
M E S T O     N O V Á K Y  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                              V Novákoch dňa:  24.  6. 2019                                                                                                                

                                                                                                              číslo: 21/2019/84/SOÚ 

                                                                                                              Vybavuje:  Ing. Mokrišová 

                                                                                                                                       

 

                                                                           Verejná vyhláška : 

                                                                     Vyvesená dňa : 

                                                                   Zvesená dňa : 

 

                                       

                        

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

 

 

 
Ţiadateľ :     Martin N O V Á K, Andreja Hlinku 1509/13, 972 71 Nováky,  

                     v  zastúpení Ing. Petra Šimráka, Banícka 13/4, 971 01 Prievidza 

 

 

poţiadal dňa 4. 3. 2019 na Meste Nováky o  vydanie  stavebného povolenia  na zmenu stavby: "  Prístavba 

garáţe k dielni " umiestnenú na pozemkoch parc. č. 1733/3, 1733/4 kat. úz.  Nováky,    na ktorú podľa § 39a 

ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad  spojil  konanie o umiestnení stavby  so stavebným konaním.  Ţiadosť 

bola doplnená dňa 24. 6. 2019. 

    

Ďalší účastníci konania sú : 

1. Mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta  

2. Ing. Richard Krajči, KOVO TOP, s. r. o., Nádraţná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno 

3. Ing. Miroslav Varga, ProjektyStatika, s. r.o., Sibírska 1617/48, 831 02 Bratislava 

4. Ing. Miriama Tomová, 972 48 Horná Ves č. 71 

5. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

6. SSC, IVaSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Ţilina  

7. Jozef Novák a manţ. Ľubica, A. Hlinku 1509/13A, 972 71 Nováky 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

9. František Špeťko, Rajčianska 36, 810 00 Bratislava 

10. František Šimurka, Druţstevná 568/8, 972 41 Koš 

11. Dominik Šimurka, Necpaly, Stavbárov 55/5, 971 01 Prievidza - zomrel 

12. Rudolf Šimurka, Kopanice, V. Benedikta 305/32, 971 01 Prievidza 

13. Ing. Marián Šimurka, 971 01 Prievidza – Cígeľ č. 57 

14. Ján Lauko, Kopanice – Energetikov 204/38, 971 01 Prievidza 

15. Daniel Lauko, Kopanice – Na Karasiny 248/33, 971 01 Prievidza 

16. Mária Šimurková, Druţstevná 571/11, 972 41 Koš  

17. Iveta Tekelyová, A. Hlinku 482/60, 972 71 Nováky 

18. Ema Šimurková, 972 24 Diviacka Nová Ves č. 8 

19. Anna Pastieriková, Cesta na Brús 244/30, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom - zomrela 

20. Ing. Jana Šimurková, Čsl. Armády 2065/14, 920 01 Hlohovec 

21. Miroslav Šimurka, Nám. SNP 40/17, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 

22. Stanislav Blaho st., A. Hlinku 489/17, 972 71 Nováky 
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23. Stanislav Blaho ml., A. Hlinku 489/17, 972 71 Nováky 

24. Ľuboslav Blaho, A. Hlinku 489/17, 972 71 Nováky 

25. Ján Daumer, Bojnická cesta 593/44, 972 17 Kanianka 

26. Mária Košťálová, Nová 598/32, 972 17 Kanianka  

27. Anna Mendelová, Nová 598/32, 972 17 Kanianka 

28. Marián Daumer, Druţstevná 586/24, 972 41 Koš 

29. Jozef Daumer, Druţstevná 578/18, 972 41 Koš 

30. Dana Šimurková, Rázusa 856/34, 971 01 Prievidza 

31. Nikola Šimurková, Rázusa 856/34, 971 01 Prievidza 

32. Vladimír Šimurka, Rázusa 856/34, 971 01 Prievidza 

33. Milan Hriňa, Ciglianska ceta 2668/6A, 971 01 Prievidza 

34. Július Flimel a manţ. Mária, A. Hlinku 488/13, 972 71 Nováky 

35. Ostatní účastníci spojeného územného a stavebného konania stavby verejnou vyhláškou vyvesenou na 

viditeľnom mieste cestou Mesta Nováky, spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň tejto 

lehoty  je dňom doručenia. 

 

     Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) 

bod 1 zák. 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 v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov preskúmal podľa § 37,§ 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona ţiadosť v spojenom územnom a 

stavebnom konaní a vyhl. č. 453/2000 Z.z. rozhodol takto: 

 

 

Zmena stavby  :   "  Prístavba garáţe k dielni "  

 

(ďalej len stavba) 

- pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita)/: Projektová dokumentácia rieši prístavbu garáţe k dielni, ktorá je 

konštrukčne navrhnutá ako oceľovo montovaný skelet zaloţený na betónových monolitických základových 

pätkách, pásoch a doske, ktoré sú spolu konštrukčne prearmované. Opláštenie tvorí sendvičová ľahká kompaktná 

konštrukcia z PUR panelov s hrúbkou 120 mm, strešný plášť je navrhnutý sendvičový panel hr. 120 mm uloţený 

a kotvený do oceľovej konštrukcie. Ďalej je riešená podruţná el. prípojka a vsakovacia jama 

 

v kat. území  Nováky 

na pozemkoch  parc. č.  1733/3, 1733/4   

 

sa podľa § 39, § 39a/  a §  66 stavebného zákona a podľa § 4  a  § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

 

 

P O V O Ľ U J E. 
 

 

Pre uskutočnenie  a umiestnenie  zmeny stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Zmena stavby  bude umiestnená na pozemku podľa vyznačenia v situácii stavby vyhotovenej na podklade 

snímky z mapy katastra nehnuteľností, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak 

nie je stavebníkom a stavebný úrad. 

 

Polohové umiestnenie prístavby garáţe:  

    1,230 m od hranice pozemku parc. č. 1737/1 k. ú. Nováky 

    0,600 m od hranice pozemku parc. č. 1733/1 k. ú. Nováky 

  12,850 m od hranice pozemku parc. č. 1731 k. ú. Nováky 
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Výškové umiestnenie zmeny stavby :  

- podľa výkresu č. SP - N104, REZ A, Rez B – nový stav,   + 0,000  m  je totoţná s úrovňou podlahy  prízemia 

prístavby garáţe, max. výška  rod. domu  bude + 4,210 m. 

 

Zmena stavby  bude napojená na inţ. siete nasledovne : 

- el. prípojka NN je jestvujúca, dopojenie prístavby bude podruţnou el. prípojkou z existujúceho hl. 

rozvádzača v dielni na pozemku parc. č. 1733/4 k. ú. Nováky, 

- daţďové vody zo strechy budú odvedené do daţďového kanálika umiestneného pri existujúcom 

betónovom múre na pozemku parc. č. 1733/3 k. ú. Nováky, 

- odvodnenie spevnenej plochy okolo navrhovaného objektu bude riešené spádovaním do daţďového 

kanálika vyvedeného do navrhovanej vsakovacej jamy na pozemku parc. č. 1733/3 k. ú. Nováky. 

 

2.  Stavba  bude  uskutočnená  podľa  dokumentácie  overenej  v  stavebnom  konaní,  je súčasťou tohto 

stavebného povolenia pre stavebníka, obecný úrad, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad,   

s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia  

stavebného úradu. 

 

3. Pri  uskutočňovaní  stavby  je  nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dodrţať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 

Z. z., ktoré určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné poţiadavky na staveniská. 

 

4. Pri  uskutočňovaní stavby musia byť dodrţané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona 

o všeobecných technických poţiadavkách  na výstavbu  s doporučením dobrovoľne dodrţať príslušné STN na 

uskutočňovanie stavieb.  

    

5.  Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

     O predĺţenie doby uskutočňovania stavby treba vopred poţiadať stavebný úrad. 

 

6. Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ KOVO TOP, s. r. o., Nádraţná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno. 

Vedenie uskutočňovania stavby bude  zabezpečovať oprávnená osoba zhotoviteľa.   

 

7.  Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota 

alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

Stavebník od prvého dňa prípravných prác aţ do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník. 

 

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

začatie stavby.  

  

9.  Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a uţívaní stavby, na plnenie poţiadaviek uplatnených 

obcou a dotknutými  orgánmi štátnej správy, prípadne poţiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného 

dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodrţiavanie príslušných technických -

predpisov, prístup a uţívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť 

stavby a zariadenia staveniska: 

a) pred začatím výkopových prác na stavbe a v mieste realizácie prípojok na inţinierske siete, poţiadať správcov 

rozvodových sietí a kanalizácie o ich presné vytýčenie. V prípade rozkopania štátnej cesty poţiadať Okresný 

úrad v Prievidzi, odbor dopravy a CH o vydanie rozhodnutia na zvláštne uţívanie pozemnej komunikácie 

a rešpektovať jeho podmienky. 

b) stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované uţívanie 

susedných nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie. 

c) dodrţať znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ukladá povinnosť všetkým 

fyzickým a právnickým osobám  postupovať pri vykonávaní akejkoľvek činnosti tak, aby nedochádzalo k 

zbytočnému  úhynu rastlín a ţivočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov. 
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d) nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo miestnych a štátnych  ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie 

ihneď odstrániť na vlastné náklady. 

e) všetky daţďové vody budú zvedené cez pozemok ţiadateľa tak, aby neohrozovali susedné nehnuteľnosti. 

f)  v  zmysle § 26 ods. 6 Vyhl. č. 532/2002 Z. z., šikmá strecha  stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25 

stupňov, musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu.  

g)  Dodrţať podmienky uvedené:  

1)  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, stanovisko č. ORHZ-PDI-208-

001/2019 zo dňa 18. 3. 2019  

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

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

predpisov. 

 

2) Slovak Telekom, a. s. Bratislava, vyjadrenie č. 6611911474  zo dňa 24. 4. 2019 

Na základe Vašej ţiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telecom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 

záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. 

Stavebník je povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany SEK  a podmienky uvedené na tomto 

vyjadrení. 

 

3) SPP - D, a. s. Bratislava, vyjadrenie k ţiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie č. TD/NS/0956/2018/Kr zo dňa 12. 12. 2018 

 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): 

SÚHLASÍ 

s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodrţania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloţenej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, ţe umiestnenie vyššie 

uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

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

iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 

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

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

a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

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

- 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, 

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

tel.č. : 0850 111 727, 

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

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

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uloţiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 

300,- € aţ 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môţe dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

OSOBITNÉ PODMIENKY:  

- ţiadne.  
 

4) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, zn. 982-321/Vi-2018 zo 

dňa 8. 1. 2019 
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Stanovisko k umiestneniu stavby: 

 

   S umiestnením stavby garáţe súhlasíme. V katastrálnom území Nováky na pozemkoch KN-C parcelné čísla 

1733/3 a 1733/4 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.  

 

Stanovisko k projektovej dokumentácii: 

 

     K predloţenej projektovej dokumentácii stavby „Prístavba garáţe k dielni“ nemáme pripomienky. S vydaním 

stavebného povolenia súhlasíme. 

     Vlastník nehnuteľnosti poţiada pred kolaudačným konaním na zákazníckom centre v Prievidzi o 

vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku (zráţkové vody) a na úseku 

výrobno-prevádzkových činností o vydanie porealizačného vyjadrenia 

 

Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania. 

 

5) SSD, a. s. Ţilina, vyjadrenie  značka č. 4300110878 zo dňa 4. 6. 2019 k existencii energetických 

zariadení SSD, a. s. a vyjadrenie pre stavebné povolenie 

  

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) na základe Vašej ţiadosti stanovuje nasledovné: 

 

1. V predmetnej lokalite katastra Nováky na parcele KN 1733/3 sa energetické zariadenia v majetku SSD: 

nenachádzajú. 

2. Orientačnú mapu Vám zasielame ako prílohu tohto vyjadrenia. 

3. Toto vyjadrenie slúţi pre vydanie stavebného povolenia. 

4. Vami predloţenú projektovú dokumentáciu Vám zasielame naspäť poštou spolu s týmto vyjadrením. 

5. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

Pri ďalších ţiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloţenie 

fotokópie tohto vyjadrenia.  
 

6)  SSD, a. s. Ţilina, vyjadrenie  značka č. 4300110878  zo  dňa 4. 6. 2019 k elektrickému kúreniu 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie 

vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta, nakoľko časť 

informácii v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik 

nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať. 

 

SSD s hore uvedenou poţiadavkou súhlasí s nasledovnými podmienkami: 

 

1. Súhlasíme s pripojením priamo výhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre Vaše vyššie uvedené 

odberné miesto. Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s elektrickým priamo 

výhrevným vykurovaním, prípadne vykurované tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre 

priznanie sadzby D5 v zmysle cenníka: 

• pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných spotrebičov na 

samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), 

prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS), 

• HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade, 

ţe je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáţ HDO s plombovateľným ističom 2A. 

2. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x80 Ampér.  

3. Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač, elektromerový rozvádzač a ostatné časti 

odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k 

pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD) 

", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk 
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4. Prípadné práce na elektrickom prívode a montáţ elektromerového rozvádzača smie realizovať odborne 

spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z. 

5. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech 

ostatných odberateľov, inak môţe v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z., SSD v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, 

alebo prerušiť dodávku elektriny. 

6. Meranie elektriny musí byť umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne 

prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 

61439-1-5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky 

príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V 

rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo 

plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáţ smie realizovať Vami vybratá 

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

internetovej stránke www.ssd.sk . 

7. Ak nie je splnený bod 6. tohto vyjadrenia ţiadame predloţiť do SSD na odsúhlasenie projektovú 

dokumentáciu rekonštrukcie elektrickej NN prípojky. 

8. Pred prihlásením el. kúrenia (pred zmenou sadzby) odberateľ predloţí do SSD: 

•  toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberateľa. 

• „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do 

distribučnej sústavy SSD" (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré 

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

prijatí. Týmto čestným prehlásením odberateľ okrem iného prehlasuje, ţe spĺňa podmienky v zmysle platného 

cenníka pre pridelenie danej sadzby. V prípade, ţe pri kontrolnej činnosti SSD bude zistený nesúlad skutkového 

stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami v zmysle platného cenníka, bude SSD 

uvedený stav riešiť ako porušenie obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou 

legislatívou! 

• doklad o zaplatení pripoj, poplatku v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO. ak dochádza k navýšeniu hlavného 

ističa pred elektromerom. 

9. Kaţdé vybudované elektroenergetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej 

prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. 

a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ 

povinný predloţiť na poţiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

10. Pred pripojením odberného miesta v prípade navýšenia hlavného ističa pred elektromerom musí odberateľ 

uhradiť pripojovací poplatok v zmysle platného rozhodnutia ÚRSO, ktorého výška bude stanovená v zmluve o 

pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy, v závislosti od poţadovanej hodnoty hlavného ističa pred 

elektromerom. 
11. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné 

podmienky v zmysle platného cenníka, v čase ţiadosti pripojenia elektrického vykurovania! 

12. O zmenu sadzby poţiada odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa 

za predpokladu, ţe do poţadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v 

súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSD. Následne 

vybratý dodávateľ poţiada SSD o zmenu sadzby na danom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou. 

13. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

Pri ďalších ţiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloţenie 

fotokópie tohto vyjadrenia. 

 

7) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna správa ochrany prírody a 

krajiny, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2018/027046 zo dňa 11. 12. 2018 

Plánovanú stavbu je moţné umiestniť pri dodrţaní nasledovných podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a poţiadať o súhlas na výrub mesto 

Nováky, 

- dodrţať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je kaţdý pri vykonávaní činnosti, ktorou môţe 

ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo ţivočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodovaniu a ničeniu. 
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8)  Okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie v Prievidzi, štátna vodná správa, vyjadrenie č. 

OU-PD-OSZP-2018/027316 zo dňa 13. 12. 2018 

Podľa § 28 ods. 1 vodného zákona plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je moţná za týchto 

podmienok: 

1. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

2. Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita podzemných vôd. 

3. Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s 

povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamţite odstrániť. 

4. Uţívať stavbu tak, aby nedošlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a 

oprávnených záujmov vlastníkov susedných pozemkov. Vypúšťaním vôd z povrchového odtoku (daţďové vody) 

neohroziť susedné nehnuteľnosti. 

 

10.  Vzhľadom na to, ţe sa jedná o jednoduchú stavbu,  stavebný úrad v zmysle § 75a odst.1 upúšťa od vytýčenia 

priestorovej polohy stavby osobou  alebo organizáciou k tomu oprávnenou, a v  zmysle § 75a  odst. 2 zodpovedá 

za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní osoba určená k výkonu odborného 

dozoru nad vykonávaním stavby alebo sám stavebník. 

 

11. 15  dní  po  doručení  poţiada  stavebník  tunajší  stavebný  úrad  o potvrdenie právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 

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

kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.  

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba 

začatá. 

     Stavebné povolenie je  záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené ţiadne námietky. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

   

 

 
      Ţiadateľ Martin N O V Á K, Andreja Hlinku 1509/13, 972 71 Nováky,  v zastúpení Ing. Petra Šimráka, 

Banícka 13/4, 971 01 Prievidza, poţiadal dňa  4.  3. 2019  na Meste Nováky o  vydanie  stavebného povolenia  

na zmenu stavby: „ Prístavba garáţe k dielni “ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 1733/3, 1733/4 kat. úz.  

Nováky,  na ktorú podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad  spojil  konanie o umiestnení stavby  

so stavebným konaním. Ţiadosť bola doplnená dňa 24. 6. 2019. 

 

   Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § -u 39a odst.4 stavebného zákona pre spojenie územného konania 

o umiestnení stavby so stavebným konaním. 

 

   Ţiadosť bola podaná  v zmysle § 3 a § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

 

  Stavebný úrad oznámil podľa § 36 a § 61 stavebného zákona dňa 27. 3. 2019 začatie  stavebného  konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a dňa 25. 4. 2019  

vykonal ústne konanie spojené s miestnym šetrením. 

 

     Stavebný úrad v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal predloţenú ţiadosť o stavebné povolenie 

z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi 

konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, ţe uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
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    Na základe vyššie uvedeného, predloţených dokladov, ako aj uskutočneného ústneho konania, nenašiel 

stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

     V oznámenej lehote sa k návrhu nevyjadrili dotknuté orgány a organizácie a správcovia inţinierskych sietí,                        

v dôsledku ich postupu sa má za to,  ţe so stavbou súhlasia.  

   

Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Nováky. 

 

Projektanti stavby:  Ing. Richard Krajči, KOVO TOP, s. r. o., Nádraţná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno 

Ing. Miroslav Varga, ProjektyStatika, s. r.o., Sibírska 1617/48, 831 02 Bratislava 

Ing. Miriama Tomová, 972 48 Horná Ves č. 71 

 

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby :  50 000,- €. 

 

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

 

 Ţiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z.  o správnych poplatkoch, v platnom 

znení.                                                   

 

P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je moţné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, 

odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín, podaním na stavebný úrad – Mesto Nováky. 

Toto  rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.                                                            

                    

 

 

                                                        

                                                                                  Ing. Dušan Š I M K A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     primátor  mesta 

 

 

 
                                    

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad: 

1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľností so zákresom  umiestnenia stavby. 

2. Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní. 

 

Stavebné povolenie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1. Martin N O V Á K, Andreja Hlinku 1509/13, 972 71 Nováky, v zastúpení v zastúpení Ing. Petra Šimráka, 

Banícka 13/4, 971 01 Prievidza 

2.  Ostatní účastníci konania uvedení na strane 1 

3.  Do spisu 

 

 

 

     Mestu  Nováky spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným úradom v Novákoch ako 

stavebným úradom v stavebnom konaní. 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


