
MESTO NOVÁKY 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

                                                                                                             V Novákoch dňa: 13.07.2022 

                                                                                                              Číslo spisu : 1353/2022/10/SOÚ 

                                                                                                              Vybavuje: Ing. Luptáková 

 

 

 

 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vyvesená dňa : 

Zvesená dňa : 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

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

 

 
Žiadatelia  :     PTH a. s. 
Adresa :          Priemyselná 82, 971 01 Prievidza 

 

v zastúpení NOVOPE s r. o., Ing. Peter Novota, Nám. slobody 22, 971 01 Prievidza podali dňa  13.01.2022 

na Mesto Nováky  ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov ( stavebný zákon)  žiadosť  o vydanie  stavebného povolenia  na  stavbu: “Prípojka OZE zdroja na 

CZT Laskár”, umiestnenú  na pozemkoch   parc. č. podľa C-KN 1851/24, 6271, 6272, 6263, 3307, 423/3 

katastr. územie Nováky 

  

      Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu vydalo Mesto Nováky pod číslom  

1696/2021/451/SOÚ  dňa  02.03.2022, právoplatné 10.06.2022. 

 

Ďalšími účastníkmi konania sú : 

2. HBP a. s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza 

3. Mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta 

4. Ing. Henrich Pavlík, PIO KERAMOPROJEKT a. s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 

5. Katarína Ďurišová, Poštová 289/21, 972 26 Nitrianske Rudno 

6. Ing. Jozef Páleš, Duklianska 713/1, 972 71 Nováky 

7. Milan Páleš, č. 519, 972 02 Opatovce nad Nitrou 

8. Anna Hudecová, Ľ. Ondrejova 843/8, 971 01 Prievidza 

9. Anton Páleš, Bojnická cesta 594/38, 972 17 Kanianka 

10. Ľuboš Páleš, Československých partizánov 290/13, 972 26 Nitrianske Rudno 

11. Drahomíra Pálešová, Bojnicá cesta 504/38, 972 17 Kanianka 

12. Alexandra Krivošíková, Jurkovičova 387/11, 949 11 Nitra- Klokočina 

13. MUDr. Anežka Kováčiková, Mostná 1942/17, 972 51 Handlová 

14. Združenie domových samospráv, zastúpené Marcelom Slávikom, Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava 

15. Ostatní účastníci stavebného konania v zmysle § 61 ods. 4) verejnou vyhláškou vyvesenou na viditeľnom 

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

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

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (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 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

posúdila a prerokovala Vašu žiadosť o stavebné povolenie a na základe výsledku stavebného konania takto 

rozhodlo : 

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

    

 

Stavba       “Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár“ 
 

( ďalej len stavba) 

 

 umiestnenej na pozemkoch parc.č. C-KN 1851/24, 6271, 6272, 6263, 3307, 423/3 

katastr. územie Nováky 

 

P O V O Ľ U J E. 
 

Členenie stavby: 

SO 301 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky 

PS 102 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky 

 

Pre uskutočnenie  a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1.  Stavba  bude umiestnená na pozemku podľa vyznačenia v snímke z mapy katastra nehnuteľností, ktorá je 

prílohou tohoto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Stavebník má k pozemkom vlastnícke a iné  právo. 

     

2.   Stavba bude polohovo a výškovo umiestnená v zmysle výkresovej časti PD predloženej k návrhu a overenej 

stavebným  úradom v tomto konaní. 

Polohové umiestnenie stavby : podľa situácie umiestnenia stavby  

Výškové umiestnenie: podľa situácie umiestnenia stavby  

 

 Napojenie na technické vybavenie územia : 

      Navrhovaná stavba  bude napojená na CZT Nováky 

 

3.   Stavba  bude  uskutočnená podľa  dokumentácie  overenej  v  stavebnom  konaní,  je súčasťou tohoto 

stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny 

nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia  stavebného úradu. 

 

4. Pri  uskutočňovaní stavby  je  nutné dodržiavať 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.  

 

5. Pri  uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasl. stavebného zákona 

o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a tunajší stavebný úrad doporučuje 

dodržať príslušné STN.  

      

6.  Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. 

     O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad. 

 

7.  Stavbu bude uskutočňovať: zhotoviteľ, ktorý bude určený výberovým konaním.  

Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou. 

 

8.  Stavebník zabezpečí stavenisko 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. 

     Stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník. 
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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 štátnej správy, 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 zariadenia staveniska: 

a) pred začatím výkopových prác na stavbe a v mieste realizácie prípojok na inžinierske siete, požiadať správcov 

rozvodových sietí, kanalizácie, telekomunikačných vedení o ich presné vytýčenie.  

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

susedných nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie. 

c) dodržať 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 živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov. 

d) nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo miestnych a štátnych  ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie 

ihneď odstrániť na vlastné náklady, pred zahájením prác na prípojkách inžinierskych sietí požiadať správcu 

miestnej, príp. štátnej cesty o  rozkopávkové povolenie. 

e) Stavebník dodrží podmienky a pripomienky uvedené  v  stanoviská orgánov a organizácii : 

 

- Orange Slovensko a. s., vyjadrenie č. BA-3127/2021 zo dňa 27.08.2021 

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

 

- O2 Slovakia s r. o., zo dňa 25.08.2021 

Nemáme pripomienky. 

 

- DSiDATA a. s., zo dňa 10.08.2021 pod číslom 10701137 

V plánovanej lokalite výstavby sa nenachádzajú telekomunikačné vedenia spoločnosti 

 

- Slovenská elektrizačná prenosová sústava a. s., zo dňa 06.10.2021 pod číslom PS/2021/012559 

Nemáme pripomienky 

 

- BENET s r. o., zo dňa 16.08.2021 pod číslom 53/2021/BT/Ing.ZK 

Súhlasí s napojením CZT Nováky na nový OZE zdroj Laskár prostredníctvom prípojky OZE zdroja 

 

- VEPOS s r. o., zo dňa 9.8.2021 pod číslom 237/2021 

Súhlasí s výstavbou. 

 

- Slovak Telekom pod číslom 6612206732 zo dňa 01.03.2022 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a. s. 

a/alebo DIGI Slovakia s r. o.. 

 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi pod číslom ORHZ.PD1-2022/000467 zo 

dňa 11.07.2022 

Súhlasí bez pripomienok. 

 

-  Mesto Nováky vo vyjadrení č. MsÚ-NO/1514/2021//VaRM/8194. zo dňa 08.09.2021 

Súhlasí bez pripomienok.  

 

- Mesto Nováky pod číslom MsÚ-NO/1293/2021/6899/VaRM zo dňa 28.06.2021 

Predložený zámer žiadateľa PTH a. s., podľa žiadosti, je v súlade so záväznými regulatívmi mesta 

Nováky, ktorými sa požaduje riešiť zásobovanie teplom na území mesta Nováky a v súlade so zámermi 

Koncepcie rozvoja mesta Nováky v tepelnej energetike. 

 

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

krajiny, vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2021/023955-002 zo dňa 14.10.2021  

Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok: 

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

koreňových systémov a nadzemných časti drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich 
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ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021. ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 

7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavame a ochrana stromovej vegetácie. 

2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín v 

extraviláne vydáva tunajší úrad. 

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého 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 poškodeniu a ničeniu. 

 
- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. 

OU-PD-OSZP-2021/024022-005 zo dňa 29.09.2021 

S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového 

hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok: 

1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 

ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii 

stavby. 

2. Ku kolaudácií stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o 

odpadoch. 
 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, pod číslom OU-

PD-OSZP-2022/012040-002 zo dňa 25.01.2022 

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

podmienok: 

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

vôd. 

2. Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do prostredia 

spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.  

Vyjadrnie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom 9 899/0-B. 

Orgán štátnej vodnej správy je v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona dotknutým orgánom a vyjadrnie vydávané 

podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.  

Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie 

ani súhlas orgánu vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia pod číslom OU-PD-OKR-2021/024359-002 zo dňa 

27.09.2021 

Po posúdení projektu stavby. Okresný úrad Prievidza dospel k záveru, že uvedená dokumentácia - stavba - 

nevyžaduje riešenie požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Okresný úrad Prievidza súhlasí a súhlasí 

s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Výstavba OZE zdroja Laskár a napojenie 

na CZT Nováky“ bez pripomienok. 

 

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 11.07.2022 pod číslom OU-PD-

OSZP-2022/024123-002 

Mesto Nováky ako povoľujúci orgán (ďalej len povoľujúci orgán) zaslal podľa § 38 ods. 4 zákona o 

posudzovaní Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len tunajší úrad) ako príslušnému orgánu, ktorý- má v povoľovacom konaní 

postavenie dotknutého orgánu, oznámenie o začatí konania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu 

Prípojka OZE zdroja na CZT Laskát podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ktorej navrhovateľom je spoločnosť 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH. a.s.), Priemyselná 82, 971 01 Prievidza. 

Predmetom konania vo veci vydania stavebného povolenia sú stavebné objekty: 

SO 301 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky PS 102 Prípojka OZE zdroja na CZT Nováky 

Navrhovaná činnosť s názvom Nový zdroj tepla pre SCZT mesta Nováky bola predmetom zisťovacieho konania, 

ktoré vykonal tunajší úrad podľa zákona o posudzovaní a po jeho ukončení vydal dňa 19.10.2021 rozhodnutie 

číslo OU-PD-OSZP-2021/023603-024, právoplatné 18.11.2021, v ktorom rozhodol, že predmetná navrhovaná 

činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. 

Ako súčasť oznámenia predložil povoľujúci orgán tunajšiemu úradu aj návrh na vydanie stavebného povolenia 

(žiadosť), projektovú dokumentáciu (spracovateľ PIO K.ERAMOPROJEKT, a.s.. Dolný Šianec 1013/1 ,911 48 

Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. 4406 *A1, júl 

2021) a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom 

konaní. 
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Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní predloženého oznámenia, 

žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie a písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania 

podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní konštatuje, že návrh na začatie stavebného 

konania na stavbu Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Prievidzské tepelné 

hospodárstvo, a.s., (v skratke PTH, a.s.). Priemyselná 82, 971 0! Prievidza, ktorá bude umiestnená v 

katastrálnom území Nováky berúc pritom do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti dokumentácie predloženej pre 

účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní a dokumentácie pre účely tohto 

konania, nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím číslo OU-

PD-OSZP-2021/023603-024 zo dňa 19.10.2021, právoplatným 18.11,2021 vydaným Okresným úradom 

Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní podľa zákona o posudzovaní a s jeho 

podmienkami a konštatuje, že predmetný návrh na začatie konania je z koncepčného hľadiska v súlade so 

zákonom o posudzovaní. V nadväznosti na predkladaný návrh na vydanie stavebného povolenia na predmetnú 

stavbu v súlade s ustanoveniami stavebného zákona sú primerane plnené podmienky určené v rozhodnutí číslo 

OU-PD-OSZP-2021/023603-024 zo dňa 19.10.2021, právoplatným dňa 18.11.2021. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle 

osobitných predpisov. 

 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, vyjadrenie č. B/2021/995-PPL/4593 zo dňa 

24.08.2021 

Súhlasí sa s umiestnením stavby. 

 

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, vyjadrenie č. KPÚTN-2021/17405-2/68392/Osw 

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby na pare. č. 6270, 6271, 6272, 6263, 6264, 1851/2, 1851/4, 

1851/8, 1851/10, 1851/11, 1851/23, 1851/24, 1851/25, 1851/26 v katastrálnom území Nováky a v katastrálnom 

území súhlasí a určuje tieto podmienky: 

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s 

dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky 

(podatelna.pd@pamiatkv.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu 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. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s 

dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podateina.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením 

telefonického kontaktu. 

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 (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia 

archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 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 súvislostí iba oprávnená osoba podlá 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 toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je 

záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 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. 

 

- Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici zo dňa 21.06.2022 pod číslom 1597-2308/2022 

Na základe uvedeného OBÚ v Banskej Bystrici k stavbe nemá námietky za dodržania nasledujúcich 

podmienok: 

1. ) Vzhľadom na vplyvy poddolovania je nutné v projektovej dokumentácii riešiť stavbu tak, aby nedošlo k 

narušeniu statiky stavby a aby stavba vyhovovala norme STN 73 0039 - navrhovanie objektov na poddolovanom 

území. 
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2. ) S poukázaním na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 420 a nasl.) nebude HBP, a.s., resp. 

akákoľvek iná banská organizácia, ktorá bude vykonávať banskú činnosť v dobývacom priestore Nováky I., 

niesť zodpovednosť za akékoľvek škody uvedené v § 36 banského zákona vzniknuté počas výstavby a užívania 

povoľovanej stavby. 

 

- Slovenská správa ciest zo dňa 13.10.2021  pod číslom SSC/10762/2021/6470/34028 

-Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/9 (Bc. 

Važan, t .č .  0901714762)  min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúc e pokyny a 

požiadavky je potrebné rešpektovať. 

-Prístup k stavbe a na stavenisko bude cez existujúce cesty. 

-V prípade, že počas realizácie prác dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na št. ceste I. 

triedy, príp. preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu, je potrebné postupovať' v 

zmysle ustanovení zákona 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách. 

-Pred výjazdom na cestu I. triedy resp. križovatkovú vetvu 1/9 musí byt' zabezpečené očistenie vozidiel 

stavby, tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu št. cesty I. triedy. Stavebný materiál nesmie byt' 

skladovaný na cestnom telese. 

-Okresný úrad Trenčín, odbor pre CD a PK požiadať o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v 

cestnom ochrannom pásme. 

-V prípade pokračovania rekonštrukcie vedenia v ďalšej trase, požadujeme PD predložiť na posúdenie. 

 

- Slovenský vodohospodársky podnik š. p., zo dňa 16.02.2022 pod číslom CS SVP OZ PN 2722/22/2 

Nemá k navrhovanej stavbe pripomienky. 

 

- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica zo dňa 27.01.2022  pod 

číslom 3/2022/017 

K predloženej žiadosti dávame nasledovné vyjadrenie: 

K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

Na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.  

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné 

objednať nové vyjadrenie.  

 

- Stredoslovenská distribučná a. s., pod číslom 2021-10-SP-0197-1 zo dňa 12.11.2021 

Na základe Vašej žiadosti Vám Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) predkladá nasledovné 

vyjadrenie 

k žiadosti o vyjadrenie k stavebnému povoleniu bez požiadavky na pripojenie k distribučnej sústave SSD: 

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: 

V predmetnej lokalite stavby sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú 

orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto 

vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia. 

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: 

červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, 

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb ! 

2. Všeobecné podmienky: 

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj 

pre účely ohlásenia drobnej stavby. 

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez 

aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník 

strediska údržby SSD v danej lokalite. 

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné 

vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 

metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN 

vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN 

vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej 

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

tretích osôb. 

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 

meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za 

poškodenie Vášho zariadenia. 
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2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v 

ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane 

ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a 

technického zhotovenia súbehov a križovaní. 

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný 

neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD 

z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. 

vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri 

zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu 

zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). 

 

- HBP a. .s., zo dňa 27.09.2021 pod číslom 1883/2021 

1. Akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, so sídlom ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, 

IČO: 36 005 622, (ďalej len HBP, a.s.) je banskou organizáciou, ktorá vykonáva ťažbu hnedého uhlia v súlade s 

banskou a ostatnou legislativou platnou SR. 

2. Zásoby hnedého uhlia ako vyhradeného nerastu sú chránené prostredníctvom inštitútu chráneného ložiskového 

územia (ChLÚ), ktoré v zmysle zákona č, 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 

v platnom znení zahŕňa územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného 

ložiska, mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska. Ochrana výhradného ložiska proti 

znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania sa zabezpečuje určením chráneného ložiskového územia. V záujme 

ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré 

nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, pokiaf sa na to nedal súhlas podľa tohto zákona, 

3. HBP, a.s, má miestne príslušným Obvodným banským úradom v Prievidzi určený dobývací priestor na 

dobývanie výhradného ložiska hnedého uhlia (ďalej Jen „DP“). DP v zmysle Banského zákona vychádza z 

určeného CHLÚ a je určený tak, aby íožisko mohlo byť racionálne vydobyté. DP Nováky í. nachádzajúci sa v 

CHLÚ Nováky, určený na dobývanie výhradného ložiska hnedého uhlia bo! naposledy menený rozhodnutím 

Federálneho ministerstva palív a energetiky ČSSR č. 71/968/88 zo dňa 01.09.1986. 

4. Hoci posudzovaná stavba v k.ú, Nováky zasahuje do ChLU Nováky, ako aj DP Nováky l„ povolenie tejto 

stavby, alebo akejkoľvek stavby na dotknutých pozemkoch, si nebude v budúcnosti z titulu banskej činnosti 

HBP, a.s. vyžadovať riešenie stretov záujmov. 

5. Z dôvodu, že v záujmovom území nie je ťažba uhoľných zásob plánovaná, súhlasíme s umiestnením a 

vybudovaním posudzovanej stavby Nového zdroja tepla - OZE zdroja Laskár a napojenie na CZT Nováky v 

areáli A-B jamy Bane Nováky, za splnenia nasledovných podmienok: 

* v prípade, že bude plánovaná stavba na pare. č. 1851/24 zasahovať do ochranného pásma verejného vodovodu 

HBP, a.s., ktorý slúži na zásobovanie pitnou vodou, je potrebné vykonať na náklady stavebníka preložku 

dotknutej časti vodovodu tak, aby jeho ochranné pásmo nezasahovalo do povoľovanej stavby. 

11 HBP, a.s. Prievidza, resp. akákoľvek banská organizácia, ktorá by v budúcnosti vykonávala ťažbu uhlia v DP 

Nováky, v súlade s § 33 banského zákona a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 420 a nasl.), 

nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté počas výstavby a prevádzkovania posudzovanej 

stavby. 

Toto stanovisko sa vydáva pre účely posudzovania EIA, ako aj územného a stavebného 

konania na predmetnú stavbu a platí na dobu 24 mesiacov od jeho vydania. 

 
- SPP distribúcia a. s., Bratislava zo dňa 10.11.2021 pod číslom TD/NS/0944/2021/Kr 

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných 

podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie 

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

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať 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 zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie 

kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
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- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich 

odkrytia 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, 

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

tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku 

verejnosti, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže 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 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, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

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

zákon, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 

ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, 

trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v 

bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

 

11.  V zmysle § 75 odst.1 stavebného zákona  pred začatím stavby, zmeny stavby , terénnych úprav a ťažobných 

prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických 

a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

 

12. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a tieto 

rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem. 

 

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

     V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj 

pre právnych nástupcov konania.  

     15  dní  po  doručení  požiada  stavebník  tunajší  stavebný  úrad  o potvrdenie právoplatnosti tohoto 

rozhodnutia. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
               

      Žiadatelia : PTH  a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza,  v zastúpení NOVOPE s r. o., Ing. Peter 

Novota, Nám. slobody 22, 971 01 Prievidza podali dňa  13.01.2022 na Mesto Nováky  ako príslušný stavebný 

úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon)  žiadosť  

o vydanie  stavebného povolenia  na  stavbu: “  Prípojka OZE zdroja na CZT Laskár ” , umiestnenú  na 

pozemkoch   parc. č. podľa C-KN 1851/24, 6271, 6272, 6263, 3307, 423/3 katastr. územie Nováky. 

  

      Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu vydalo Mesto Nováky pod číslom  

1696/2021/451/SOÚ  dňa  02.03.2022, právoplatné 10.06.2022. 

 

     Žiadosť bola podaná v zmysle § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z..  

 

    Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

staveb. poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v zastúpení Spoločným obecným úradom 

v Novákoch oznámili podľa § 61 stavebného zákona dňa  14.6.2022 začatie  stavebného  konania všetkým 
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známym účastníkom konania a dotknutým organizáciám a orgánom štátnej správy a na deň 07.07.2022 zvolal 

ústne rokovanie a miestne šetrenie.   

 

      Stavebný úrad v uskutočnenom  stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z 

hľadísk uvedených v ustanoveniach  § 62 a  § 63 a § 66 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania 

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

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

 

      Svoje stanovisko k stavbe oznámili : Mesto Nováky, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – OH, OPK, ŠVS,  OO, Okresné riaditeľstvo  hasičského a záchranného zboru  v  Prievidzi , SSD, 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, SPP - distribúcia , a.s. Bratislava, StVPS  Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť, a.s. OZ Prievidza,   Slovak Telekom,  a.s. Žilina, Orange Bratislava,  a účastníci 

konania.  Ich  stanoviská  boli  skoordinované  a  zahrnuté  do  podmienok  tohoto rozhodnutia. 

 

    Na základe vyššie uvedeného, predložených dokladov, ako aj uskutočneného ústneho konania, nenašiel 

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

 

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby:  450 000,- EUR   

 

Projektanti stavby : 

PIO KERAMOPROJEKT a. s., Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 

 

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

     Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť 

a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. 

 

     Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe. 

 

     Žiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších právnych úprav.                      

 

P o u č e n i e : 
 

      Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolať do 15  dní 

odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad  Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín 

podaním odvolania na príslušný stavebný úrad – Mesto Nováky. 

     Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadných opravných prostriedkov preskúmateľné správny súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 
 

 

 

 

 

                                                 Ing. Dušan Šimka 

primátor mesta 
 

 

 

 

Príloha pre stavebníka a stavebný úrad:  

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

2. Dokumentácia stavby overená Spoločným obecným úradom v Novákoch v stavebnom konaní. 

 

Stavebné povolenie sa doručí: 

Účastníkom konania: 

1. PTH a. s., Priemyselná 82, 971 01 Prievidza 

2. NOVOPE s r. o., Ing. Peter Novota, Nám. slobody 22, 971 01 Prievidza  

3. Ďalší účastníci konania uvedení na strane 1 
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4. Mesto Nováky, v zastúpení primátorom mesta 

5. Ostatní účastníci stavebného konania v zmysle § 61 ods. 4) verejnou vyhláškou vyvesenou na viditeľnom 

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

doručenia 

 

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

v stavebnom konaní. 


