
M E S T O    P R I E V I D Z A  
Námestie   slobody  14,  Prievidza 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 2.4.2-6313-2022/12346-02                                                         V  Prievidzi  14.03.2022 

            (2.4.2-02-9797-2021) 

 Vybavuje: Ing. Hrabovský 

 

                                        V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   
Vyvesené dňa:   

Zvesené dňa  :                                               

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

STAVEBNÉ    POVOLENIE 
 

 Žiadateľ 
Vlastníci bytov a nebyt. Priestorov, Ul. Vnútorná 20, 22, 24, Prievidza 

zastúpení BYTOS-správa bytov Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 42, Prievidza 

(IČO:36313009) prostredníctvom splnomocnenca  PROart s.r.o., 

Kpt. Nálepku 613/10, Nedežery - Brezany (IČO: 44269129) 

  Adresa 
971 01   P r i e v i d z a,  Ul. Vnútorná 20, 22, 24 

971 01   P r i e v i d z a,  M. Mišíka 42 

                 972 12  Nedožery – Brezany, Kpt. Nálepku 613/10 

 

( ďalej len „stavebník“) 

 

požiadal  dňa  28.04.2021 (dopl.18.02.2022) o vydanie stavebného  povolenia  na zmenu stavby 

„Obnova bytového domu Ul. Vnútorná 20, 22, 24 Prievidza“,  v bytovom dome v k.ú. 

Prievidza na parc.č.: 58, súp.č. stavby: 20123  na  Ul. Vnútornej. 

Na uvedenú zmenu stavby sa podľa §  39a ods.3 písm.c) zák.č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov nevyžaduje rozhodnutie o 

umiestnení stavby.        

Ostatní účastníci konania: 

1. Ing. Mário Klopan, PROart s.r.o., Kpt. Nálepku 613/10, Nedežery - Brezany  

2. Ing. Martin Dzurko, Q-1, s.r.o., Školská 668/68, Lazany 

3. Alfréd Laluha, EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27A, Prievidza 

4. M.O.P. – Ing. Miroslav Marko, Tehelná 217/10, Kanianka 

5. Ing. Martin Haas, Veľká Čausa 189, 971 01  Prievidza 

6. mesto Prievidza zastúpené primátorkou 

7. ostatní účastníci stavebného konania v zmysle §59 stavebného zákona; stavebné povolenie 

o povolení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, 

stavby s veľkým počtom účastníkov konania, oznámi stavebný úrad účastníkom stavebného 

konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi stavebné povolenie verejnou vyhláškou 

aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

 

Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku (ďalej len „stavebný úrad“), príslušný podľa 

§ 117 ods.1) zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62   
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stavebného zákona v  súlade  s  § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon 

v stavebnom konaní  a takto rozhodol : 

 

 

 Zmena  stavby 

 

Obnova bytového domu Ul. Vnútorná 20, 22, 24 Prievidza 

                                                                

(ďalej len „stavba“) 

pozostávajúca  z častí (stručný opis, kapacita): 
- zateplenie obvodovej konštrukcie, podkrovia, stropu nad suterénom, výmena okien v suteréne, 

odstránenie pôvodných balkónov a realizácia nových závesných balkónových konštrukcii, nové rozvody 

vnútornej elektroinštalácie v spoločných priestoroch, nové rozvody studenej vody, TÚV, kanalizácie 

v jadrách, vyregulovanie rozvodov teplej vody a vykurovania + zostávajúce stavebné úpravy 

vyplývajúce z navrhovaného zateplenia v zmysle projektu,  

v bytovom dome na parc.č.: 58, k.ú. Prievidza, súp.č. stavby: 20123  na  Ul. Vnútornej vo 

vlastníctve stavebníka  sa podľa §  66 stavebného zákona  v súlade  s  § 10 vyhl.č. 453/2000 

Z.z., ktorou  sa  vykonáva  stavebný  zákon 

p o v o ľ u j e. 
 

Zmena stavby sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neurčitú. 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Umiestnenie stavby je dané umiestnením bytového domu v zmysle kópie z katastra 

nehnuteľností. 

2. Zmena stavby bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

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

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

zmeny nesmú byť realizované bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavebno-technické riešenie bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie – 

statického posudku. 

4. Navrhovaná zmena stavby nevyžaduje nové napojenie na  prípojky inž.sietí ani na 

miestne rozvody,  ktoré sú jestvujúce. 

5. 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 č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. 

6. Dodržať ust. § 48 a nasl. stavebného zákona, vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy STN.  

7. Dodržať nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i ustanovenia zákona č. 95/2000 Z. z.  

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený 

výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ.    

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.  

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 5rokov odo dňa začatia stavby.  O predĺženie doby 

uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad. 
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10. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť 

stavebnému úradu začatie  stavby.  

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

požiadaviek  uplatnených  obcou a  dotknutými orgánmi  štátnej  správy,  prípadne  

a. požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického 

vybavenia  

b. na napojenie na tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických  predpisov,  

c. prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie,   

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OPK (OU-PD-OSZP-

2021/014577-002 z 16.04.2021) 
- pokiaľ je to možné prispôsobiť časový harmonogram stavebných prác tak, aby neboli 
vykonávané v období od 15. apríla do 15. augusta;  
- zistiť výskyt CHŽ a prostredníctvom pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, 
Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku - alebo iného experta zabezpečiť odborný 
posudok o výskyte chránených živočíchov v predmetnej budove;  
- odborný posudok zaslať na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 
prostredie  
(ivana.dobiasova@minv.sk);  
- v prípade potvrdenia výskytu CHŽ prispôsobiť stavebné práce požiadavkám druhovej 
ochrany;  
- použiť technické riešenie, ktoré v súlade s odborným posudkom zabráni usmrcovaniu 
CHŽ a prednostne zachová existujúce úkryty alebo vhodným spôsobom a v dostatočnom 
rozsahu kompenzuje stratu úkrytov CHŽ.  
Zároveň upozorňujeme, že stavebné práce v blízkosti stojacich drevín je potrebné vykonať 
tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí 
drevín. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 
zákona a požiadať o súhlas na výrub mesto Prievidza.  

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OH  (OU-PD-OSZP-2021/014519-

002) 

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. Odpad nie je možné 

zneškodňovať priamo na stavenisku ako je uvedené v projektovej dokumentácii stavby.  

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

kolaudácii stavby.  

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.l písm. b)  

/ bod 5 zákona o odpadoch. 

 

     SPP-distribúcia, a.s., Bratislava  (TD/NS/0162/2021/Kr z 09.03.2021) 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  

− Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

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

distribucia.sk (časť E-služby),  

 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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− v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 

plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,  

− stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

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

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných 

prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet 

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

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť pod!'a 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,  

− stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,  

− stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  

− stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého 

(ďalej ako "STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto 

plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, 

so zvýšenou opatrnosťou, za  

dodržanía STN 733050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

technológie,  

− pred realízáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od 

obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste 

križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 

priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopa 

nou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženía plynárenského zariadenia 

a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom 

technické parametre uvedenej sondy sú neoddelitel'nou prílohou tohto stanoviska,  

− v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontroinými sondami, stavebník je povinný 

predložíť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác,  

− vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,  

− ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: 

pavol.pediac@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,  

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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− prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-O,  

− stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 

počas celej doby ich od krytia proti poškodeniu,  

− stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytíe a hlbku uloženia, v prípade zmeny 

úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť 

do novej úrovne terénu,  

− každé poškodenie zariadenia SPP-O, 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 podl'a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 

000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podl'a § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania  

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona Č. 

300/2005 Z.z. Trestný zákon,  

− stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 

podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 

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

− stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,  

− stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 

73 6005 a TPP 906 01,  

− v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a 

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 prevádzkovatel'a 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby 
 

 

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

    (3/2021/087 z 03.03.2021)    

V prípade potreby zásahu do zaplombovanej časti vodomernej zostavy požiadať pracovníka 

prevádzky vodovodov v Prievidzi o odplombovanie vodomernej zostavy a po ukončení prác 

o zaplombovanie vodomernej zostavy.  

Kontakt na pracovníka vodovodov - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, + 421 915723293.  
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  ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava  

  (Michlovský s.r.o.; BB-0725/2021 z 23.03.2021) 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú 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 mechnicky 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. ním 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. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia  

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, 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 / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou 

alebo kolíkmi /  

· 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. hÍbiace 

stroje) vo vzdialenosti najmenej l m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 

vyznačenej polohy PTZ,  

· dodržanie zákazu prechádzania ťažkýmy vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu  

· nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ  

· 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 033/77 320 32, mob. 0907 

721 378  

· 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 prevázkovateľa a správcu PTZ :  
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  V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange. 
 

  Slovak Telekom, a.s., Bratislava   (66121 10770 z 15.04.2021) 

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 podl'a 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 OIGI 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 Z.z. 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 žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti 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 vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma.  

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona Č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

9.V prípade. že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 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. Vzhl'adom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovatel'ov týchto zariadení.  

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https:/Iwww.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

mailto:peter.blaho@telekom.sk,
http://https/Iwww.telekom.sk/vyjadrenia
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11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia.  

12. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.  

15. Prílohy k vyjadreniu:  

·Všeobecné podmienky ochrany SEK  

·Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel'a  
 

  Všeobecné podmienky ochrany SEK  

1. V pripade, že zámer stavebníka, 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 sietí, 

je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:  

o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom,a.s.  

o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia  

o  Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia  

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:  

o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu,  

o 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  

o  Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu  

o  Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje)  

mailto:zlievsky@zyry.sk,
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o  Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia  

o  Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  

o  Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777  

o  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.  

 

  Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina   (202102-SP-0190-1 z 11.03.2021) 

1.  Existencia elektroenergetických zariadení v majetku 550:  

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú 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: zelená 

plná čiara - NN podzemné vedenia.  

V predloženej PD sa jedná o "Obnovu bytového domu, Prievidza, Vnútorná 20,22,24", kde 

dôjde k zatepleniu obvodov bytového domu. Zateplenie sa realizuje z EPS polystyrénu.  

Pri realizácii zateplenia bytového domu požadujeme, aby nedošlo k zastavaniu istiacej 

skrine na objekte domu HOSS L . 

Napojenie na elektrinu je riešené z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-

spin. a istiace prvky v istiacej skrini HOSS 1/240/58/8.  

Popis el. prípojky: jestvujúca el. prípojka v pôvodnom vyhotovení vyhovuje súčasnému 

výkonu a ostáva bez zmeny, nie je riešená v PD rekonštrukcia prívodu NN.  

Projekt rieši rekonštrukciu zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie v suteréne a pivničných 

priestoroch existujúceho bytového domu. Na chodbách oproti schodisku v každom vchode 

sa nachádzajú existujúce hlavné rozvádzače RE. V rozvádzačoch sa  

realizujú potrebné úpravy a doplnenie istiacich prvkov pre riešené vývody.  

V prípade rekonštrukcia elektrického stúpacieho prívodu od istiacej skrine po 

elektromerové rozvodnice (ďalej len ER) vrátane, si realizuje stavebník na vlastné náklady, 

pričom je povinný zaistiť korektné a nezamenitel'né označenie elektrického  

prívodu ku jednotlivým bytom, a to štítkovým označením elektrického prívodu s uvedením 

čísla bytu a mena odberatel'a tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať elektrický 

prívod ku elektromerom jednotlivých odberatel'ov.  

Súčasne je podmienkou rekonštrukcie stúpačkového vedenia predloženie žiadostí o 

uzatvorenie Zmluvy o pripojení pre všetky odberné miesta dotknuté danou rekonštrukciou, 

pričom v uvedených žiadostiach musí byť uvedená správna a skutočná hodnota pôvodného 

a rovnako nového hlavného ističa pred elektromerom, ktorý bude po ukončení 

rekonštrukcie stúpačkového vedenia inštalovaný pre dané odberné miesta. Následne SSD 

zaistí spracovanie Zmlúv o pripojení a súvisiacich vyjadrení ku žiadostiam jednotlivých  
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odberatel'ov, pričom v prípade, že pri rekonštrukcii dochádza k zvýšeniu  

hlavného ističa na odbernom mieste, bude takémuto odberatel'ovi vystavená zmluva o 

pripojení s vyčíslením pripojovacieho poplatku za zvýšenie hlavného ističa pred 

elektromerom v súlade s platnou legislatívou.  

SSD si Vás dovol'uje informovať, že pri rekonštrukcii stúpačkového vedenia musia byť 

splnené všetky technické a obchodné podmienky pripojenia definované nielen v tomto 

vyjadrení, ale aj v Zmluvách o pripojení a vo vyjadreniach, ktoré sa viažu na tieto Zmluvy 

o pripojení pre všetky dotknuté odberné miesta a musia byť uhradené všetky  

pripojovacie poplatky vyčíslené v týchto Zmluvách o pripojení. V opačnom prípade sa bude 

tento stav považovať za porušenie podmienok pripojenia k distribučnej sústave so všetkými 

dôsledkami, ktoré z tohto stavu vyplývajú.  

Dovol'ujeme 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) vy týči 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 dovol'ujeme 

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 akéhokol'vek 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.).  

http://www.ssd.sk/
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Mesto Prievidza  (1.3-7540-2021/15571 z 29.11.2021) 

Mesto Prievidza, útvar architekta mesta, súhlasí s realizáciou stavby "Obnova bytového domu 

Ul. Vnútorná 20,22,24, Prievidza", pod PODMIENKOU dodržania finálnej povrchovej 

úpravy zavesených balkónov, t.z, ich OMIETNUTIA v zmysle projektovej dokumentácie. 
Stavebník, resp. investor je povinný podľa VZN č. 30/95 o Digitálne technickej mape mesta 
Prievidza (ďalej len DTM Prievidza) ku kolaudácii stavby odovzdať stavebnému úradu 
potvrdenie správcu DTM Prievidza o odovzdaní zamerania realizovanej stavby v digitálnom 
tvare vo formáte *.dgn. Správcom DTM Prievidza je spoločnosť Technické služby mesta 
Prievidza s.r.o.  

 

   Ostatné podmienky: 

− stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom 

obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ( bytov), 

− dodržať projektové riešenie a technologický postup určený v statickom posudku, 

− dodržať  bezpečnostné a požiarne  predpisy, čistotu v spoločných priestoroch, 

− pri  prestavbe nezasahovať do  spoločných rozvodov inžinierskych  sietí, 

− nevyvážať odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne počas 

stavebných prác nakladať v súlade so zák.č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

− v prípade zásahu do  elektroinštalácie a vnútorného rozvodu plynu predložiť ku 

kolaudácii revíznu  správu, 

− stavebník musí počas vykonávania stavebných prác dbať, aby čo najmenej rušil  užívanie 

bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a  aby nevznikli  škody, ktorým možno 

zabrániť. 

  

      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 

 

O d ô v o d n e n i e: 
       

Mesto  Prievidza, oddelenie stavebného poriadku  obdržalo dňa  28.04.2021 (dopl.18.02.2022)   

žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na zmenu stavby: „Obnova bytového domu Ul. 

Vnútorná 20, 22, 24 Prievidza“  a dňa 22.07.2021 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

oznámil začatie stavebného konania.  Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť písomne  

alebo ústne najneskôr do  10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného 

konania.  

Stavebný úrad  v  uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 

povolenie z hľadísk  uvedených v ustanoveniach  §  62 a 63 stavebného zákona,   prerokoval ju 

s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  štátnej správy a zistil, že uskutočňovaním  
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stavebných úprav nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a 

oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Posúdenie stavby vykonali: Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., Prievidza, Okresné 

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, TŰV SŰD Slovakia, s.r.o., Nitra, 

Mesto Prievidza,  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OPK, Okresný úrad 

Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP – OH,  SPP-distribúcia, a.s., Bratislava,  Stredoslovenská 

vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica,   ORANGE SLOVENSKO, a.s., 

Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina. 

Stavebník preukázal iný vzťah k pozemku parc.č.54 vo vlastníctve mesta Prievidza (zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 110/2022/1.2  z 16.02.2022). 

Na základe vyššie uvedeného, predložených dokladov ako i uskutočneného ústneho 

pojednávania, nenašiel stavebný úrad  v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

stavby.  

Projektant stavby: 

Ing. Mário Klopan, PROart s.r.o., Kpt. Nálepku 613/10, Nedežery - Brezany  

Ing. Martin Dzurko, Q-1, s.r.o., Školská 668/68, Lazany 

Alfréd Laluha, EL-PROJEKT, s.r.o., Pod Hrádkom 27A, Prievidza 

M.O.P. – Ing. Miroslav Marko, Tehelná 217/10, Kanianka 

Ing. Martin Haas, Veľká Čausa 189, 971 01  Prievidza 

 

Rozpočtové náklady stavby:   250 000,00 €. 

Správny poplatok bol zaplatený v čiastke 100 € v zmysle zákona o správnych  poplatkoch na 

účet mesta Prievidza . 

P o u č e n i e: 
 

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

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať 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. 1.2-1093-2021/97266 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad: 

   –   PD  stavby  overená  stavebným  úradom  v stavebnom konaní. 

Stavebné povolenie  sa doručí: 

1. stavebník 

2. ostatní účastníci konania, tak ako sú uvedení vo výrokovej časti 

3. a/a 

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

obvyklom.       


