
Mesto Prievidza 
Námestie slobody 14, 971 01  Prievidza 

      
________________________________________________________ 
 Číslo: 2.4.2-170-2022/61479-02                                                           V   Prievidzi, dňa  13.05.2022 
 Vybavuje: Ing. Hrabovský 

 Verejná vyhláška 

 Vyvesené dňa: 
 Zvesené dňa: 
 Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 
 
 

Stavebné povolenie 
 
 

Žiadateľ 
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícii stred, prac. Zvolen, Lieskovská 
cesta 1418/5, 960 24 Zvolen (ďalej len stavebník ) 

 

požiadal dňa 06.09.2021 (dopl. 31.03.2022) o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898“,  v k.ú. Prievidza  - na parc. číslo: 

KN - C parc.č.:  

3256/20, 3256/35, 1835/8, 1835/7, 1859/1, 2090/3, 1936/2, 1933/2, 1905/2, 1870, 1905/5,  

1901/3, 1874/4, 1872/2, 1309/5, 1309/24, 1311/2, 1311/3,  

1312/1,1313/1,1268/7,1289/1,1289/12,1289/14, 1286/1, 1286/23, 1279/1,  

1279/2,1327/42,1275/1,1284/1,1284/2,1288/3, 1288/28, 1277/31, 1277/38, 1277/29, 1277/30, 

1277/1, 1277/36, 1277/11.  

KN - E parc. č.:  

210/204, 210/104, 5032/1, 2656, 2802, 2323/1, 

 

- líniová stavba (ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka a 

Dlhá) podľa výkresov : Situácia č. 1, 2 a 3.   

Na uvedenú stavbu sa v zmysle  §39a ods.3, písm. d) zák. č. 50/1976 Zb. v aktuálnom znení 
nevyžaduje územné rozhodnutie. 
 
Ostatní účastníci konania: 

- ostatní účastníci, vlastníci pozemkov a stavieb stavbou dotknutých - verejná vyhláška 
 
Mesto Prievidza  ( ďalej len „stavebný úrad“)  príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný 
zákon“) preskúmal podľa 62 a 63 stavebného zákona a v stavebnom konaní   takto rozhodol : 

                 
Stavba 
Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 02898  (ďalej len „ stavba “ ) 

pozostáva z : 
- SO 01: Plynovody 
- SO 01.1: Pripojovacie plynovody 
- SO 01.2: Dopojenia OPZ 
- SO 01.3: Prepoje a odpoje,  
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podľa overenej projektovej dokumentácie v k.ú. Prievidza  - na parc. číslo: 

KN - C parc.č.:  

3256/20, 3256/35, 1835/8, 1835/7, 1859/1, 2090/3, 1936/2, 1933/2, 1905/2, 1870, 1905/5,  

1901/3, 1874/4, 1872/2, 1309/5, 1309/24, 1311/2, 1311/3,  

1312/1,1313/1,1268/7,1289/1,1289/12,1289/14, 1286/1, 1286/23, 1279/1,  

1279/2,1327/42,1275/1,1284/1,1284/2,1288/3, 1288/28, 1277/31, 1277/38, 1277/29, 1277/30, 

1277/1, 1277/36, 1277/11.  

KN - E parc. č.:  

210/204, 210/104, 5032/1, 2656, 2802, 2323/1, 

- líniová stavba (ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka a 

Dlhá) podľa výkresov : Situácia č. 1, 2 a 3  sa  podľa  § 66 stavebného zákona  v súlade  s   § 10 

vyhl. č. 453/2000 Z. z.,  ktorou sa  vykonáva stavebný zákon          

                                       

povoľuje. 
 

Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá, na dobu neurčitú. 
Umiestnenie  stavby je zakreslené v situačnom výkrese,  vyhotovenom na podklade mapy z 
katastra nehnuteľností, ktorý je prílohou tohto  rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.  
Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Architektonické a stavebno-technické riešenie:  
V zmysle predloženej projektovej dokumentácie (Ing. Ján Škamla, 08/2021). 
Polohové a výškové umiestnenie stavby: 
- líniová stavba ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, Hodžu, M. Mišíka 
a Dlhá.  
Ďalšie stavebno-technické riešenie je zrejmé z predloženej projektovej dokumentácie. 
2. Napojenie na siete technického vybavenia: 
-    podrobnosti viď.  projektová dokumentácia.  
3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá    je súčasťou 
tohto rozhodnutia pre stavebníka, obecný úrad a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných 
podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu. 
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby osobou oprávnenou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti v súlade s podmienkami tohto  rozhodnutia. Doklady o vytýčení 
priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhl. č. 
147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
6. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o 
všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhl.č. 532/2002 Z.z. a 
príslušné technické normy. 
7. Stavbu bude realizovať zhotoviteľ: zhotoviteľ stavby určený výberovým konaním.  
Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po ukončení 
výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) a adresu (sídlo) 
stavebnému úradu.  
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. Na stavbe od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia 
stavebných prác bude vedený stavebný denník. 
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 4 mesiacov odo dňa zahájenia realizácie. O predĺženie 
doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad. 
10. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť    
stavebnému úradu začatie stavby. 
11. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. 
 
Podmienky dotknutých orgánov: 
a) Mesto Prievidza - cestný správny orgán (2.4.3-11675-2020/100842 14.12.2021) 

- pred samotnou realizáciou stavby požadujeme včas predložiť žiadosť o určenie dočasného 
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dopravného značenia a žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie a uzávierku miestnych 

komunikácií spolu s projektovou dokumentáciou prenosného dopravného značenia 

odsúhlasenú Okresným dopravným inšpektorátom v Prievidzi, ktorá bude navrhnutá v zmysle 

Zákona Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 

zmysle Vyhlášky. č 30 Z. z. o dopravnom značení.  

 
b) Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza (495/20201Fk z 21.12.2020) 
1.K realizácii stavby - časti uzlových bodov 1-7 nemáme pripomienky  
2.V časti uzlových bodov 8-10 sa nachádza podzemné vedenie verejného osvetlenia. V časti  

     výkopových prác potrebných pre výmenu potrubia, ako aj pre použitie technológie Relining  
     požadujeme presné vytýčenie nami spravovaných sietí.  
3.Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný   
    realizovať ručne na každú stranu O,5m od vytýčenej značky.  
4.Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom  
    prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu  
    vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka.  

 

       c) SPP – distribúcia, a.s., Bratislava (06/2021/af  z 19.03.2021) 

1. V 4. časti výstavby predmetného postupu prác bude prebiehať demontáž existujúceho  

potrubia DN 200 v objekte RS Prievidza Moštenická a následne v uzlovom bode UB 1 a bude  

vybudovaný STL 100 kPa plynovod D225 a DN200.  

2. Predmetné práce je možné vykonávať len pri odstávke RS Prievidza Moštenická v období  

letných mesiacov jún až august.  

3. Doteraz napojené odorizačné zariadenie nebude pri vyššie uvedených úpravách spätne  

pripájané ku sieti, nakoľko je centrálna odorizácia. Odorizačné zariadenie bude vyradené a  

ekologicky zlikvidované.  

4. Po vykonaných úpravách v RS Prievidza Moštenická bude vyhotovená a predložená nová  

aktuálna schéma regulačnej stanice.  

 
d) Slovenská správa ciest IVSC Žilina ( SSC/1 0486/2020/6470/38404 z 27.11.2020) 
1. Výmena STL plynovodu popod cestu 1/64 bude realizovaná bezvýkopovou technológiou tak,  

aby nedošlo k zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. Montážne jamy budú umiestnené  
mimo cestné teleso štátnej cesty 1/64. Po realizácii prác montážne jamy požadujeme 
dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného stavu, zabrániť poškodeniu krytu 
vozovky a k ďalšiemu rozšíreniu porúch do jazdného pruhu.  

2. Počas prác nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného' telesa, zásahu do spevnenej časti  
vozovky a odvodňovacieho systému štátnej cesty 1/64 a jej príslušenstva. Práce je potrebné  
realizovať v zmysle STN.  

3. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovýrnl prácami nesmie byť ukladaný na cestné  
teleso št. cesty l. triedy.  

4. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti  
cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty 1/64. V prípade znečistenia vozovky  
je investor stavby povinný bezodkladne zabezpečiť jej očistenie na vlastné náklady.  

5. Práce je potrebné v rámci možností realizovať mimo cesty 1/64.  
6. Montážne jamy a výkopy realizovať v min. vzdialenosti 5 m od pôdorysného priemetu 

mostných objektov.  
7. Žiadateľ pri realizácii prác zodpovedá za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky ako aj za  

prípadné škody spôsobené realizáciou prác na cestnom telese 1/64 a jej príslušenstve a na  
majetku tretích osôb. Investor/zhotovitel' je zodpovedný za škody spôsobené na cestnom 
telese cesty 1/64 resp. za škody vzniknuté tretím osobám realizáciou stavby. Nápravu a 
opravu prípadného poškodenia je povinný vykonať investor/zhotoviteľ na vlastné náklady.  

8. Investor stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty 1/64  
rešpektovať, prípadne zmeniť termín realizácie prác na vlastné náklady do termínu určeného  
správcom.  

9. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty  
1/64 (Bc. JozefVažan, tel. 0901 714762) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce 
pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 
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mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom zápisničného odovzdania zástupcovi majetkového 
správcu komunikácie.  

10. V prípade, že sa jedná o pozemok vo vlastníctve a správe SSC, investor predmetnej stavby  
uzavrie do ukončenia kolaudácie stavby zmluvu o vecnom bremene medzi vlastníkom  
pozemkov a investorom stavby, pričom zriadenie vecného bremena by malo byť odplatne v  
zmysle Znaleckého posudku, ktorý zabezpečí investor stavby. Investor stavby by mal 
následne zabezpečiť zápis vecných bremien do časti C na príslušných listoch vlastníctva.  

11. Počas realizácie prác požadujeme rešpektovať prípadné pripomienky a požiadavky zástupcu  
majetkového správcu štátnej cesty l. triedy.  

12. Práce nesmú byť vykonávané počas výkonu zimnej údržby ciest (november - marec bežného  
roka, v závislosti od klimatických podmienok).  

13. Zároveň upozorňujeme na to, že v telese štátnej cesty 1/64 sa môžu nachádzať ďalšie  
inžinierske stavby a je potrebné vyžiadať si stanovisko od ich správcov.  

14. Projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným  
dopravným inšpektorátom.  

15. O príslušné povolenia je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán, odbor pre cestnú  
dopravu a pozemné komunikácie.  

16. Prípadné zmeny v PD žiadame predložiť našej organizácii na posúdenie.  
 
e) Krajský pamiatkový úrad Trenčín (KPUTN-2020/24436-2/102372 z. 15.12.2020) 

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  

kolaudácií 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 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 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  

olokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej 

situácie.  

 
f) Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza (TPlj504,S38/2020 z 16.12.2020) 

       - v navrhovanej trase STL plynovodu - situácia č.1, sa nenachádzajú naše tepelné rozvody a  
         zariadenia  
       - v navrhovanej trase STL plynovodu - situácia č.2, dochádza ku križovaniu plynovodu s  
         primárnym rozvodom tepla.  

Pri križovaní s tepelnými rozvodmi požadujeme dodržať priestorovú normu STN 736005 a 
plynovod umiestniť pod existujúcimi tepelnými rozvodmi.  
 
g) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany  
    (CS SVP OZ PN 8864/2020/02; CZ 37690/2'10/2020  z 01.12.2020) 
- v blízkosti navrhovanej trasy rekonštrukcie plynovodu preteká vodohospodársky významný 
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vodný tok Handlovka, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 516 a vodný tok 
Moštenica, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstva: 540 v správe našej 
organizácie.  
- podľa predloženej dokumentácie navrhovanou stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom  
v správe našej organizácie.  
- začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov požadujeme nahlásiť zástupcovi Správy 
povodia hornej Nitry v Topoľčanoch (Ing. Poláková, tel. 046/5461209), a počas prác sa riadiť jej 
pokynmi.  
- upozorňujeme, že správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenin a 
ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podl'a § 49 ods. 5 uvedeného zákona.  
- na kolaudáciu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.  

 
h) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
     (OU-TN-OCDPK-2020/035018-002 z 01.12.2020) 
1. S kolmým krížením podzemného vedenia stavby s cestou I/64, cca v km 141,590, ktoré bude 
realizované pretlačením, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 736005, v chráničke súhlasíme - 
prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia zdokumentovať.  
2. Montážne jamy pre pretláčanie cesty 1/64 budú umiestnené mimo cestný pozemok cesty 1/64 v 
priľahlom zelenom páse resp. za chodníkom - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia 
zdokumentovať.  
3. V súbehu s cestou I/64 podzemné vedenie stavby uložiť mimo cestný pozemok cesty I/64 v 
priľahlom zelenom páse resp. za chodníkom - prípadnú nemožnosť takéhoto technického riešenia 
zdokumentovať.  
4. Pred realizáciou podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku cesty 1/64 v zmysle § 8 
zákona č, 135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: 
http://www.minv.sk//cesty-1-triedy. kde budú stanovené bližšie podmienky. 
5. V prípade potreby pred začatím realizácie stavby v dotyku s cestou I/64 v zmysle § 7 zákona č. 
135/1961 Zb. je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na 
čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na: adrese 
http://www.minv.sk//cesty-l-triedy. kde budú stanovené bližšie podmienky.  
6. V prípade potreby pred začatím zvláštneho užívania cesty 1/64 resp. realizácie stavby v dotyku 
s cestou I/64 v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 13511961 Zb. je stavebník povinný požiadať 
cestný správny orgán o vydanie určenia použitia dočasných dopravných značiek a dopravných 
zariadení na ceste 1/64 počas zvláštneho užívania cesty 1/64 resp. realizácie stavby v zmysle 
žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk//cesty-1- triedy, kde budú stanovené 
bližšie podmienky.  
7. Stavebník zabezpečí, že na cestnom pozemku cesty T/64 nebudú umiestnené žiadne trvalé  

cudzie zariadenia.  
8.Stavebník zabezpečí, že počas realizácie podzemného vedenia stavby na cestnom pozemku 
cesty I/64 nebude ukladaný žiadny materiál a predmety.  
9. Stavebník zabezpečí, že počas realizácie podzemného vedenia stavby v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 135/1961 Zb. nebude cesta 1/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.  

 
ch) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH 
      (OU-PD-OSZP-2020/028443-002 z 04.12.2020) 
1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, v 

súlade s § 14 ods. l písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s 
odpadmi podľa zákona o odpadoch.  

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

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

 
i) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOPK 
   (OU-PD-OSZP-2020/029713-002  z 17.12.2020)  
1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu 
ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. V súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je 
potrebné zabezpečiť ich ochranu podľa § 17 ods. l vyhlášky Č. 24/2003, ktorou sa vykonáva 
zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a 

http://www.minv.sk/cesty-1-triedy.
http://www.minv.sk/cesty-l-triedy.
http://www.minv.sk/cesty-1-
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ochrana stromovej vegetácie.  
2. Pri nevyhnutnom výrube drevínje nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona a požiadať o 
súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona mesto Prievidza.  
 
j) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS 
   (OU-PD-OSZP-2020/028255-002 z 24.11.2020) 
1. Pri umiestnení a realizácii stavby 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.  
2. Prípadný zásah do ochranného pásma vodného toku odsúhlasiť správcom vodného toku, SVP, 

š. p., o. z. Piešťany.  
3.Súhlas Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného 
orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 vodného zákona sa vydáva na uskutočnenie, zmenu 
alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa 
vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je 
potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej 
päty ochrannej hrádze.  
 
k) Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina (202012-SP-0043-1 z 21.12.2020) 

  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 
Zz, 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.t meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržal' 
manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú 
stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušil' 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.  
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.  

 
l) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., B. Bystrica  
   (SD/19315/2020  z 08.12.2020)  
Stanovisko k existencií inžinierskych sietí:  
- V trase navrhovanej rekonštrukcie plynovodov sa nachádza verejný vodovod v prevádzke  
StVPS, a.s.,  
- Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a.s.,  
- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Prievidza na základe Vašej objednávky,  
podanej na Zákazníckom centre v Prievidzi a o vytýčení spíše protokol,  

     - upozorňujeme, že v trase navrhovanej rekonštrukcie plynovodov sa môžu nachádzať vodovodné  
      a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú súčasťou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,  

http://www.ssd.sk/
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Podmienky pre realizáciu stavby:  
Pri realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona Č. 442/2002 Z. z.  
nasledovne:  
min. 15m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany  
pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;  
min. 25m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany  
pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.  
V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona Č. 442/2002  
 Z. z. zakázané:  
- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav;  
- vysádzať trvalé porasty;  
- umiestňovať skládky;  
- vykonávať terénne úpravy.  
·Pri križovaní vodovodného I kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať  
vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 "Priestorová  
úprava vedení technického vybavenia"  
·Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného  
vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať  
do stavebného denníka.  
Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915723 293.  
V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný  
na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti  
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke 
StVPS, a.s. počas realizácie stavby  
zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, 8.5.  
·V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi  
poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložil'  
príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.  

 
m) Orange Slovensko, a.s., Bratislava  (BB - 0619/2021  z 12.03.2021) 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorová normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a  

spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 
Všetky vynútené práce  

výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange 

Slovensko, a.s ..  

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu 

prekládky PTZ Orange  

vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke "so spoločnosťou Orange 

Slovensko a.s. nim poverená  

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 

správcovi PTZ.  

Upozorňujeme, že  

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov  

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípoj k)' ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia  

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PIZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:  

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu 

objednať u správcu PTZ  

I vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi I  

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 

možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 

povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace 
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stroje) vo vzdialenosti  

najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,  

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania 

zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PIZ  

• " súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ  

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou  

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markery)  

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 0907 721378  

• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),  

• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde 

bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu PTZ  

• " ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :  

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. Ďalšie 

podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne.  

 
n) Slovak Telekom, a.s, Bratislava. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 

(6612032977 z 23.11.2020) 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.  
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 3.  
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal  
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:  

Peter Blaho, peter,blaho@telekom,sk, +421 465432144  
4, V zmysle § 66 ods, 7 zákona č. 351/2011 Zz, o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.  
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.Z, je potrebné uzavrieť 
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia 
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,  
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka společností 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  
7, V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná 
sieť, ktorá je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, S.LO., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znenf.  
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastavlf zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovate!'ov týchto zariadeni.  

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DfGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sklvyjad rania  

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

http://https/www.telekom.sklvyjad
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11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.  
12. Žiadate!' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené, Okrem použitia pre účel  
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté  
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku.  
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  
 

Všeobecné podmienky ochrany SEK  

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kollzii so SEK Slovak 
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, 
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečit':  
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekorn.a.s.  
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia o 
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného veden ia  

- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:  
Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907  

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.  

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,  
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené  
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu  
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)  
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia  
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777  
- Overenie výškové ho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 
vedomia)  
 
UPOZORNENIE; V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) Je potrebné 
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom  
rozsahu. 

 
Ostatné podmienky: 
- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie 
susedných nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie, 
- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne počas 
asanačných, zemných a stavebných prác nakladať v súlade so zák. č. 223/2001 Zb. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ho použiť na vlastnom pozemku, 
- prípadný nutný výrub stromov riešiť v zmysle platných právnych noriem v dostatočnom časovom 
predstihu,  

mailto:zlievsky@zyry.sk,
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- upozorňujeme na povinnosť pri akejkoľvek činnosti postupovať v zmysle zák. č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, alebo 
poškodzovaniu ich biotopov, 
- 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.  

 
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 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. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené 

 

Odôvodnenie: 
 
Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad obdržal dňa 06.09.2021 (dopl. 31.03.2022)     žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia  na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická, UO 
02898“,   na parc. č. - líniová stavba (ul. Moštenická, Košovská cesta, Matice slovenskej, Hollého, 
Hodžu, M. Mišíka a Dlhá) - od stavebníka - SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícii stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 
1418/5, 960 24 Zvolen.  
Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba 
stavebný zákon),  v súlade s ustanovením § 61 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov  oznámil po doplnení podania dňa 
31.03.2022 začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom 
konania a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  Stavebný úrad v zmysle § 61 ods.4 
stavebného zákona oznámil začatie konania stavby s veľkým počtom účastníkom konania verejnou 
vyhláškou. 
Do podkladov rozhodnutia  bolo  možné  nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odd. stavebného 
poriadku, Nám. Slobody 12 (budova SLSP) , I.posch., č.dv. B119, predovšetkým v stránkové dni  
(pondelok, utorok, streda a piatok).  
 Účastníci konania mohli svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne  do zápisnice alebo samostatným 
písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do  7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia stavebného konania s upozornením že, v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy. V 
rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté  orgány štátnej správy.  
Žiadosť bola posúdená v celom rozsahu projektovej dokumentácie a preskúmaná z hľadísk uvedených 
v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  
Posúdenie stavby vykonali: Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o ŽP,  ŠVS, OH, OPK, Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prievidzi, Mesto Prievidza – cestný správny orgán, 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín,   StVPS, a.s. Banská Bystrica, SSD,  a.s. Žilina, Orange Slovensko, 
a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI Slovakia, s.r.o., Bratislava, SPP – distibúcia a.s. 
Bratislava,   UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava, RÚVZ Prievidza,  Technické služby mesta 
Prievidza, s.r.o., Prievidza, Slovenská správa ciest IVSC, Žilina, Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., 
Prievidza, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácii, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Národná 
agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava, Technická inšpekcia, a.s., Bratislava, 
Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii 
a bezpečnosti MV SR, Energotel, a.s., Bratislava, SITEL, s.r.o., Košice, SATRO, s.r.o., Bratislava, 
ELTODD SK, a.s., Bratislava, SUPTel, s.r.o., Bratislava, Towercom, a.s., Bratislava, Slovanet, a.s., 
Bratislava, OTNS, a.s., Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, DSI 
DATA, a.s., Námestovo, Kinet, s.r.o., Diviaky nad Nitricou. 
Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný 
úrad  v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

 
Projektant stavby:  
Ing. Ján Škamla, Lieskovská cesta 1418, Zvolen  



Strana 11 z 11 

 

 
Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej čiastke  400,00.- € na účet mesta Prievidza. 

 

Poučenie: 
 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad 
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na 
stavebnom úrade, t. z. na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 
Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                         JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                     primátorka mesta     
                                                                               zastúpená zamestnancom   
                                                                              Ing. Andreou Nikmonovou      
                                                               na základe poverenia č.1.2-3439-2016/77815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stavebné povolenie  sa doručí: 
1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava zast. Ing. Miroslav Hronec, SPP – 

distribúcia, a.s., Útvar investícii stred, prac. Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen  
2. Verejná vyhláška, stavebné povolenie o povolení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch 

aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, doručí stavebný úrad 
účastníkom stavebného konania - vlastníci pozemkov a stavieb stavbou dotknutých - verejnou 
vyhláškou.  

3. a/a 

 

 
Toto  rozhodnutie  musí  byť  vyvesené  na  úradnej  tabuli  po  dobu  15  dní  na  mieste obvyklom.       
 


