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Mesto Prievidza 

        Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

_________________________________________________________________________________ 
Značka: 2.4.2-7435-2022/68689-09           V Prievidzi dňa  09.06.2022 

 Vybavuje: Ing. Líšková 
 
 
 

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

Stavebné povolenie 
 
 

Stavebníci Maroš Kováčik a Ing. Hana Kováčikova, Šulekova ulica 877/22, Prievidza, 

v zastúpení Ing. Peter Šimrák, Banícka ulica 13/4, Prievidza, požiadali  u tunajšieho 

stavebného úradu o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“, na 

pozemku   parc.  č. CKN 6972/47 a siete technického vybavenia na pozemkoch 

parc.č. CKN 6972/47, 6680/1, EKN 347/1, 348/2, 348/1  v kat. území  Prievidza. 

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona pre spojenie 

územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním. 

 

Ostatní účastníci konania: 

1. Maroš Kováčik, Šulekova 877/22, Prievidza 

2. Ing. Hana Kováčiková, Šulekova 877/22, Prievidza 

3. Mesto Prievidza zastúpené primátorkou mesta 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava 

5. SVP, š.p. Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 
6. Ing. Jaroslav Vdoleček, Šumperská 40/15, Prievidza 

7. Ing. Barbora Kurucová, Šumperská 40/15, Prievidza 

8. Ing. Svätoslav Važan, Školská 101/337, Bojnice 

9. nezistené fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo 

k pozemkom a stavbám v blízkosti uvedenej stavby 
 
 

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa  § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 

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

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy  podľa § 5 písm. a)  zák. č.  608/2003 

Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,  stavebný poriadok a bývanie  

a o zmene a doplnení  stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení  s 

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

predpisov,  podľa § 37, § 62, § 66  a podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
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ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v spojenom územnom 

a stavebnom  konaní,  vo veci žiadosti o stavebné povolenie, takto rozhodol:    

 

Stavba: Novostavba rodinného domu 

(ďalej len „stavba“)   

 

Pozostávajúca z častí: 
- rodinný dom je pôdorysného tvaru písmena L o rozmeroch 14,15 x 15,7 m,  

- v časti pôdorysu jednopodlažný a v časti dvojpodlažný, nepodpivničený, 

zastrešený plochou strechou, 

- dispozícia na prízemí je navrhnutá tak, že hlavný vstup do objektu je na 

východnej strane z prestrešeného závetria, na vchod nadväzuje zádverie a zo 

zádveria sa prechádza do hlavnej chodby, odkiaľ je prístup do denných 

miestností - kuchyňa spojená s obývacou izbou a do šatníka, hygieny, 

samostatného WC, do technickej miestnosti a do detskej izby so samostatným 

šatníkom. Z obývacej miestnosti je navrhnutý prístup na druhé podlažie, do 

spálne, kde sa nachádza hygiena so šatníkom a na vonkajšiu terasu. Pod 

schodiskom sa nachádza špajza a na druhom poschodí je ateliér s hygienou a 

jednou izbou. Z ateliéru je tiež vstup na veľkú strešnú terasu. 

- spevnené plochy (parkovacie státia pre 2 automobily a chodníky) a vjazd budú 

realizované zo zámkovej dlažby, 

- stavba bude napojená na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, prípojku 

plynu, NN prípojku, 

- ďalšie stavebno - technické riešenie stavby v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie, 
 

v katastrálnom území:  Prievidza,   na pozemkoch  parcelné č. CKN 6972/47 a siete 

technického vybavenia na pozemkoch CKN 6972/47,  6680/1, EKN 347/1, 348/2, 

348/1  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. 
 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky : 
1. Ochrana prírody a krajiny, zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie: 

Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Prievidza, mimo európskej sústavy 

chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území 

a v zmysle ustanovenia §12 tu platí prvý stupeň ochrany. 

2. Súlad umiestnenia stavby s ÚPN M Prievidza a ÚPN-Z Necpaly: 

Podľa platného územného plánu mesta Prievidza je stavba navrhnutá 

v urbanistickom obvode UO  20 Nové Mesto, v územno-priestorovom celku ÚPC 

20-3, vo funkčno-priestorovom bloku FPB 20-3-6 s navrhnutým funkčným 

využitím pre obytné územie. 



 

 

Strana 3 z 20 

 

V zmysle ÚPN-Z Necpaly je stavba situovaná v územno-priestorovej časti Ú.P.Č. 

8b, s funkčným využitím pre viacpodlažnú bytovú výstavbu (max. 5NP) 

a individuálnu bytovú výstavbu – izolovaná a skupinová s max. podlažnosťou 5NP. 

Zámer je v súlade s platným ÚPN-M Prievidza a platným ÚPN-Z Necpaly. 

3. Polohové a výškové umiestnenie: 

Stavba rodinného domu je umiestnená na pozemku v kat. území Prievidza, parc. 

č. CKN 6972/47.Od susedných hraníc pozemkov je stavba umiestnená 

nasledovne v zmysle projektovej dokumentácie: 

- od parc. č. 6972/7 – 2,015m 

- od parc. č. 6972/18 – 4,000m 

- od parc. č. 1-385 – 0,600m 

- od parc. č. 1-348/2 – 3,048m 

- výšková úroveň RD +0,000 = 273,25 m.n.m je úroveň vrchnej vrstvy pod-

lahy 1.NP výška stavby bude  v najvyššej časti strešnej konštrukcie  

+6,800 m  od  + 0,000  

- Zastavaná plocha stavby: 219,00 m2 

- Úžitková plocha stavby: 158,49 m2 

4. Napojenie na pozemné komunikácie a na siete technického vybavenia: 

a) Napojenie na pozemné komunikácie bude z komunikácie – Veľkonecpalská 

ulica, novozriadeným vjazdom, vydaný súhlas mesta Prievidza ako 

príslušného cestného správneho orgánu, číslo 2.4.3-12303-2021/98406 

b) Napojenie na siete technického vybavenia: 

Zásobovanie vodou:  

Nová vodovodná  prípojka, ktorá bude napojená na verejný vodovod. 

Odvádzanie odpadových vôd: 

Splaškové vody: prípojkou do verejnej kanalizácie. 

Dažďové vody: z plochej strechy budú odvádzané na terén resp. 

zbernej nádoby.  

Vykurovanie: 

Zdrojom tepla je plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB192-15 

iT210SR o výkone 3,3-18,1 kW,  Príprava TV je navrhnutá pomocou 

vstavaného  zásobníka ohrievaného kotlom a solárom. V priestore 

obývacej izby sa umiestni dizajnový plynový krb Q= 1m3/h. 

Elektrická energia: 

Nová NN prípojka. 

Plyn:  

Nová STL prípojka plynu. 

Ochrana pred bleskom: 

Bleskozvodová sústava je navrhnutá ako mrežová, vodičom AlMgSi, 

prípadne FeZn pr. 8mm, s rozmermi 15x15m, pozostávajúca  zo 

zachytávacej sústavy, zvodov a uzemnenia. 

5. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením  
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nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

6. 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. SÚBP č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. 

7. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného 

zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, 

vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy. 

8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude 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. 

9. 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. 

10. Stavba bude dokončená do 2 rokov od začatia stavby v zákonnej lehote. O 

predĺženie doby  uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad. 

11. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný 

oznámiť    stavebnému úradu začatie stavby. 

12. Dodržať nariadenie vlády SR č. 396/2006 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. 

13. 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 zariadenie 

staveniska: 

a) Slovenský plynárenský priemysel, a. s., č. TD/KS/0689/2021/Kr zo dňa 

03.12.2021: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich ply-

nárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdiale-

ností medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzem-

nými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, 

STN 73 3050 a TPP 906 01, 
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- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 

je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov 

presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 

je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských za-

riadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

- 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 upozorňuje-

me, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), kto-

rá 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,-€, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o ener-

getike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne zá-

väzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pra-

vidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02, 

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti čís-

lo 7006000121, 

      TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas rea-

lizácie stavby 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 stredotla-

kého (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 me-

chanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa 

jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou 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 povin-

ný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochá-

dza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské za-

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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riadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia 

plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pre-

tláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeli-

teľnou 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 kontrolnými sondami, sta-

vebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred 

požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrol-

ných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zaká-

zané, 

- 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 fó-

lie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a ma-

nipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske 

siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

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

rénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade 

zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských za-

riadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- 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 plynáren-

ských 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,-€ a zároveň, že poškodením plynárenského zaria-

denia 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektova-

la iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poško-

deniu, 

mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk
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- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu 

( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného 

pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom 

vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technolo-

gický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D), 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T ku-

som" bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho 

plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu 

prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D, 

- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie pre-

vádzky SSP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou ply-

nárenského zariadenia podľa prílohy, 

- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude inves-

torovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž 

meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky. 

b) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP- odpadové hospodárstvo, 

č. OU-PD-OSZP-2022/014211-002, zo dňa 15.02.2022: 

- 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 NR SR č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- doklad o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie 

ku kolaudácii stavby. 

c) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ŽP- ochrana prírody a krajiny, 

č. OU-PD-OSZP-2021/029462-002, zo dňa 27.12.2021: 

- stavebné práce v blízkosti stojacích drevín vykonávať tak, aby nedošlo 

k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných časti drevín 

(§47 ods.1 zákona) 

- pri nevyhnutnom výrube drevín  je nutné postupovať podľa ustanovení §47 

zákona, 

- súhlas na výrub vydáva mesto Prievidza, 

- 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. 
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d) Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť,, a.s., č. 3/2021/868, 

zo dňa 13.01.2022: 

- S umiestnením stavby súhlasíme V mieste navrhovaného rodinného domu sa 

nenachádzajú siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prevádzke 

StVPS. a.s., 

- v trase navrhovanej výtlačnej časti kanalizačnej prípojkv sa nachádza potrubie 

verejného vodovodu PVC DN/OD 110 mm. 

- 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 

Podmienky pre realizáciu križovania navrhovanej kanalizačnej prípojky s 

existujúcim potrubím verejného vodovodu: 

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné 

pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z z. nasledovne : min. 1,5 m od vonkajšieho 

pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej 

kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane; 

- Pri križovaní vodovodného 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 alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté 

(križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka 

- Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Juraj Cigáň, tel. 048/ 4327 410, +421 915 

790 478 

- 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. a.s, 

- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude 

stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, 

ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby 

Podmienky pre realizáciu vodovodnej prípojky: 

- Vodomerná šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky v 

súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí byť zabezpečená tak, 

aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru. Vo vodomernej šachte bude umiestnený 

vodomer dimenzie DN 20 mm, Q3= 4m3/h 

- Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu PVC DN/OD 

110 mm pripojená navŕtavacím pásom s uzáverom. Montáž navŕtavacieho pásu s 

uzáverom a osadenie meradla vo vodomernej šachte môže vykonať len poverený 

pracovník prevádzkovateľa. O type vodomeru a navŕtavacieho pásu rozhoduje 

prevádzkovateľ verejného vodovodu. Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky 

a montáž meradla hradí žiadateľ. 
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- Žiadateľ je povinný požiadať pred realizáciou pripojenia vodovodnej prípojky na 

verejný vodovod na prevádzke vodovodu v Prievidzi o vykonanie kontroly 

splnenia technických 

- podmienok na pripojenie na verejný vodovod (podmienkou pre podanie žiadosti je 

vybudovaná vodomerná šachta). 

- Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Juraj Cigáň, tel. 048/4327 410, +421 915 

790 478. 

Podmienky pre realizáciu kanalizačnej prípojky: 

- Postup pri zriadení a pripojení kanalizačnej prípojky je uvedený na webovej 

stránke www.stvps.sk: „Na stiahnutie - Dokumenty - Technické podmienky 

zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a pripojenia nehnuteľnosti na 

verejný vodovod a verejnú kanalizáciu", časť 3, bod 3.6 až 3.10. 

- Po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejnú 

kanalizáciu a ostatné práce v rozsahu objednávky. 

- Jadrový vývrt a vloženie tvarovky (odbočky) do existujúcej revíznej šachty 

verejnej kanalizácie môže zrealizovať len pracovník prevádzky kanalizácie. 

Pripojenie bude realizované systémom dodatočného napojenia Awadock s 

redukciou na dimenziu výtlačného potrubia (d50 mm) 

- Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327 

537, +421 905 365 166. 

- Vlastník nehnuteľností požiada po ukončení prác na zákazníckom centre v 

Prievidzi o vykonanie kontroly odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku 

(zrážkové vody) a na úseku výrobno-prevádzkových činností o vydanie 

porealizačného vyjadrenia. 

- Ďalší postup pri zriadení a pripojení vodovodnej a kanalizačnej prípojky je 

uvedený na webovej stránke www.stvps.sk: „Zákazníkom - Dokumenty na 

stiahnutie - Technické podmienky zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky a 

pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu". 

- Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených podmienok 

pre realizáciu súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu". 

e) Stredoslovenská distribučná, a.s., č. 202112-NP-0097-01, zo dňa 27.12.2021: 

- Spôsob pripojenia: Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na 

podpernom bode a istiacej skrinky SPP 2 (3x40A), ktorej umiestnenie je 

definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení 

podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení (bod 4.6) 

- Špecifikácia elektrického prívodu: Elektrický prívod z bodu pripojenia do 

elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim 

maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, 

pričom minimálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY-J 4Bx25mm2 a 

maximálny prierez z dôvodu prepojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu 

pripojenia bude AYKY-J 4Bx35mm2 . Elektrický prívod bude ukončený na 

hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). 

http://www.stvps.sk/
http://www.stvps.sk/


 

 

Strana 10 z 20 

 

- Meranie: Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači RE-

25A (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku 

(napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu 

pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v 

minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu. Ďalšie informácie sú uvedené v 

bode 5.7 tohto vyjadrenia. 

- Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: Bez el. kúrenia 

- Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného 

povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k 

pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na 

stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty". SSD nezodpovedá, ani sa nijakým 

spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k 

vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. 

Postup pre realizáciu pripojenia: 

- V termíne do 75 kalendárnych dní od zaslania tohto vyjadrenia podpíšte dve 

kópie Zmluvy o pripojení, ktorú sme Vám zaslali spolu s týmto vyjadrením a 

zašlite na adresu SSD: 

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

- Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhraďte pripojovací 

poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení vyčíslený. Výška pripojovacieho 

poplatku, dátum splatnosti ako aj číslo bankového účtu SSD je uvedený v článku 

„II. Faktúra - Zálohový list" Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné zrealizovať 

bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Podpisom 

Zmluvy o pripojení a zaplatením pripojovacieho poplatku sa technické podmienky 

pripojenia pre Vás aj pre SSD stávajú záväzné. 

- Ak ste boli v bode 3.6. tohto vyjadrenia požiadaný predložiť projektovú 

dokumentáciu (ďalej len „PD") pre účely územného rozhodnutia, alebo 

stavebného povolenia môžete v prípade elektronického podania žiadosti nahrať 

PD v elektronickej forme v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej 

stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti". Alebo 

môžete požiadať o vydanie stanoviska k PD samostatnou žiadosťou, ktorú 

nájdete taktiež na www.ssd.sk. Upozorňujeme, že pred vybudovaním elektrického 

prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na 

ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. 

- Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné 

miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného 

miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. 

prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením 

na takýto výkon prác podľa legislatívy. V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje 

vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s 

pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. Ak ste podali žiadosť 

elektronicky môžete komunikovať prostredníctvom nášho webového portálu. 

- Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po 

osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmto 

vyjadrením nám zašlite „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na 

pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy" a 

- to prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile žiadosti po prihlásení sa na 

našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu 

žiadosti") ak ste podali žiadosť elektronicky, alebo prostredníctvom vypísaného 

tlačiva čestného prehlásenia, ktoré nájdete na www.ssd.sk, a ktoré je potrebné 

poslať na adresu SSD. Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o 

odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od 

elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom 

ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Čestným 

prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je 

pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD. 

- Po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom 

alebo poštou podľa spôsobu ako bolo čestné prehlásenie doručené. Naša 

spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje 

vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do 

distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto vyjadrenia najneskôr do termínu 

uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku I. „Termín vybudovania 

elektroenergetického zariadenia SSD" kde lehota plynie odo dňa splnenia 

všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných v tomto 

vyjadrení a v Zmluve o pripojení. Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta 

do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou. 

- Upozorňujeme, že ak do doby prijatia čestného prehlásenia nebude z Vašej 

strany zaslaná podpísaná Zmluva o pripojení', zaplatený pripojovaci poplatok (ak 

bol stanovený) a prípadne odsúhlasená PD (ak bola povinná), nebude z našej 

strany realizované pripojenie Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy, 

nakoľko nebudú z Vašej strany splnené technické a obchodné podmienky 

pripojenia. 

- Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prívodu do distribučnej sústavy, si 

vyberte dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcií 

elektriny. Zoznam dodávateľov je uvedený na stránke Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví. Dodávateľ požiada SSD o montáž elektromera a naša 

spoločnosť následne v zmysle platnej legislatívy zrealizuje v termíne podľa platnej 

legislatívy montáž elektromera za predpokladu, že odberné miesto je pripravené v 

súlade so stanovenými podmienkami v tomto vyjadrení. 

Všeobecné podmienky: 

- Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti 

brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej 

fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je 

potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu. 

- 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 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený 

pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite. 

- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. 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. 

- 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 

- Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do 

distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z.z. 

- Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického 

zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade 

so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných 

miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii 

„Dokumenty". 

- Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. 

Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené 

technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým 

rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE 

dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je 

potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený 

elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby 

bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži 

elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o 

podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii 

„Dokumenty" 

- Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom 

elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle 

Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre 

vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému 

bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3. 

- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred 

požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené 

merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude 

záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky". Následne 

po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí 

byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o 

odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od 

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v 

súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o 

kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť 

do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

- SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou 

prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na 

odbernom mieste bude dodatočne: 

• inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia 

zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového 

zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre 

elektrické vykurovanie, 

• inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov, 

• inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj 

elektriny, 

• zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej 

distribučnej sústavy. 

• Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta 

zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok 

pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave 

SSD. 

- SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na 

odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z 

hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu 

bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu 

posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalačné rozvody bytového 

domu (stúpačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu 

života, zdravia a majetku osôb. 

f) Stredoslovenská distribučná, a.s., 202105-VOP-0032-1, zo dňa 30.06.2021: 

Stredoslovenská distribučná, a.s. súhlasí so zriadením stavby : " Novostavba 

rodinného domu " v ochrannom pásme 22 kV vedenia č. 1432 v katastri mesta 

Prievidza, na parcelách KN-C 6972/43 a 6972/44 za nasledovných podmienok: 

- Stavba rodinného domu bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v priloženej 

situácii, t.j. vodorovná vzdialenosť medzi zvislou rovinou preloženou krajným 

vodičom a najbližšou časťou stavby (vrátane jej vysunutých častí) meranej kolmo 

na vedenie od krajného vodiča bude minimálne 6 m. Stavba oplotenia bude 

umiestnená tak, ako je to zakreslené v priloženej situácii. Zvislá vzdialenosť 

(výška) medzi najnižším vodičom vedenia a najvyššou časťou oplotenia bude 

minimálne 2,6 m . 

- Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu 

priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č 251/2012 

Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-

mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodržiavať ním určené podmienky. 

- Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov nesmú byť použité mechanizmy ani 

predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču vedenia 22 kV na 
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vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj 

bezpečnosť prevádzky energetických zariadení. 

- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré 

je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods 2 vymedzené zvislými rovinami po 

oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na 

vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 

zakázané : 

• zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky, 

• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a 

spoľahlivosť prevádzky sústavy. 

- Na najbližších podperných bodoch sú namontované a trvalo funkčné dvojzávesy 

(bezpečnostné závesy spĺňajúce požiadavky na zvýšené zabezpečenie). 

- Kovové časti stavieb musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm. 

- Pri zavlažovaní priľahlých častí sa nesmie súvislý prúd vody priblížiť k živým 

častiam elektrických zariadení na vzdialenosť menšiu ako 2 m. 

- Žiadateľ je uzrozumený s tým, že v ochrannom pásme el. transformačnej stanice 

a v ochrannom pásme el. vedenia môže byť zhoršený príjem rozhlasu a televízie 

a môžu sa tam vyskytovať zvýšené hodnoty imisií stanovené platnou legislatívou 

(napr. hlučnosť, vibrácie, elektromagnetické pole). Prevádzkovateľ 

elektroenergetického zariadenia nezodpovedá za prípadné zvýšené hodnoty 

imisií a s tým súvisiace obmedzenia a škody, ktoré môžu žiadateľovi z tohto titulu 

vzniknúť. V prípade potreby technických opatrení na zníženie hodnôt imisií, ktoré 

bude musieť prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia na tomto zariadení 

vykonať, budú vykonané Prevádzkovateľom na náklady žiadateľa o zriadenie 

stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. 

- V prípade poruchy na vedení následkom živelnej pohromy alebo iných 

nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., 

ak by ich následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať 

žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb 

nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení. 

- Vlastník nehnuteľnosti je povinný v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 6 

umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup 

a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho 

nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh 

pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej 

od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu 

ukotvenia podperného bodu. 

- Toto stanovisko je dokladom pre územné a stavebné konanie na zriadenie stavby 

v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia SSD v zmysle Zákona 

251/2012 Z.z. § 43 ods. 14, pre vydanie územného rozhodnutia, resp, 
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stavebného povolenia v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) je 

potrebné doložiť vyjadrenie SSD pre účely územného, resp, stavebného konania. 

- Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu 

so zriadením stavieb v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V 

prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby. 

- Žiadateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené 

podmienky 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD a berie ich na vedomie ako závažné pri 

udelení súhlasu so 

zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. 

g) Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny orgán, č. 2.4.3-12303-

2021/98406 zo dňa 29.11.2021: 

Mesto súhlasí s umiestnením stavby a navrhovaným dopravným riešením 

s napojením na miestnu komunikáciu na Veľkonecpalskú ulicu v zmysle 

predloženej projektovej dokumentácie „Rodinný dom- novostavba“ za dodržania 

nasledovných podmienok: 

- napojenie a spevnené plochy realizujte v zmysle STN, bez narušenia odvodnenia 

komunikácie, 

- v mieste napojenia na komunikáciu nebudú umiestnené prekážky brániace v  

rozhľade (nepriehľadné oplotenie, stromy, kríky a pod.), ktoré by zakrývali alebo 

obmedzovali výhľad vodičovi pri vychádzaní na komunikáciu (žiadnym spôsobom 

nebudú narušené rozhľadové polia), 

- parkovanie vozidiel realizovať mimo komunikáciu výlučne na pozemku investora, 

v opačnom prípade ide o porušenie pravidiel cestnej premávky určených v § 23-

25 Zákona č. 8/2009 Z. z., 

- rešpektovať v plnom rozsahu podmienky OR PZ ODI Prievidza určené v  

stanovisku č.: ORPZ-PD-ODI-5-417/2021 z dňa 24.11.2021, 

- pred začiatkom realizácie spevnených plôch a prípadných stavebných úprav  

komunikácie požadujeme predložiť žiadosť o určenie prenosného dopravného 

značenia spolu s projektom odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom 

v Prievidzi, 

- realizácia zámeru musí rešpektovať rezervu dopravného koridoru pre budúcu 

miestnu komunikáciu v príslušných rozmeroch v zmysle STN, ktorá bude slúžiť 

pre dopravné napojenie ďalších pozemkov, 

- vyhradzujeme si právo stanovisko doplniť, resp. zmeniť, ak si to vyžiada verejný 

záujem. 

h) Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č. OU-PD-PLO-01-

2022/01369-002, zo dňa 03.03.2022: 

- Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, 

aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a 

kultúrach. 
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- Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa vyznačenia v 

geometrickom pláne č. 97/2021 zo dňa 08.12.2021, overeného Okresným úradom 

Prievidza, katastrálny odbor dňa 15.12.2021 pod číslom 1373/21.  

- Dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností 

okolitej poľnohospodárskej pôdy.  

- Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. 

pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky 

HH schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Vlastná realizácia skrývky HH do 

hĺbky 20 cm musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný, aby nedošlo 

k zhutneniu pôdy – napr. rozprestieraním mokrej skrývkovej zeminy.  

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do 

realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením. 

i) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., značka: CS SVP OZ PN 3048/22/2 

zo dňa 23.02.2022: 

- Ohľadom navrhovaných inžinierskych sietí dodržať podmienky uvedené v našom 

stanovisku č.: CS SVP OZ PN 7458/21/2 zo dňa 17.09.2021 

- Dažďové vody zo striech a spevnených plôch riešiť na pozemku investora. 

- Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby. 

Podmienky vyjadrenie CS SVP OZ PN 7458/21/2: 

- K vytýčeniu stavby prizvať zástupcu našej organizácie (Ing. Poláková, tel. 0914 

398 245) na kontrolu dodržania vzdialenosti od vodného toku podľa PD 

a vykonania zápisu z kontroly. Zápis bude z našej strany požadovaný pri kolau-

dácii stavby. 

- Naša organizácia nebude zodpovedať za prípadné škody, ktoré vzniknú na uve-

denej stavbe spôsobené nepriaznivými účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako 

i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona. 

- V prípade realizácie úpravy toku, si investor zabezpečí preložku vedenia na 

vlastné náklady. 

- Porušený terén v ochrannom pásme vodného toku uviesť do pôvodného stavu. 

- Trasa kanalizačnej  prípojky je vedená po parc. č. KN-C 6680/1, vo vlastníctve 

našej organizácie. Vzhľadom na to je potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah na odbo-

re správy majetku OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, Pavol.Mojzis@svp.sk), najneskôr 

do kolaudácie stavby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné 

predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby 

bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne  a pozdĺžne rezy, technická 

správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo 

ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť par-

cely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt 

a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p. 

- Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odo-

vzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním 

v digitálnej forme v súlade s § 487 odst. 3 vodného  zákona (z dôvodu vodohos-

podárskej evidencie). 
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j) Slovenský pozemkový fond, š. p., č. SPFS63580/2022/740/003, zo dňa 

31.05.2022: 

- stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania 

kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané 

v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne  v prospech SPF. 

Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka 

vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia 

inžinierskych sieti a umiestnenia vjazdu. 

- stavebník bezodkladne požiada o /riadenie vecného bremena po realizácii 

inžinierských sieti a vjazdu, pričom k žiadosti o zriadenie vecného  bremena je 

potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah vecného bremene väčší ako 200 

m2), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF, 

- v prípade spôsobenia škôd na pozemku SR ich stavebník odstráni na svoje 

náklad). Všetky náklady, ktoré stavebník v predmetnom konaní vynaloží sú jeho 

vlastnými nákladovými položkami. 

- stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR. 

ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery. 

k) Mesto Prievidza ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, č.: 

2.4.1-7679-2022/6647-1 zo dňa 14.02.2022: 

- Prevýšenie komína nad strechou objektu a terénom riešiť v súlade s prílohou č. 9 

Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok k vyhláške 

410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

v znení neskorších predpisov a STN 15287 – 1 Navrhovanie, montáž 

a prevádzkovanie komínov. Časť 1 Komíny pre otvorené spotrebiče palív. 

- Požiadať o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

a k žiadosti v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

zákona NR SR č. 318/2012 Z. z. priložiť preukázanie najlepšej dostupnej techni-

ky – certifikáty inštalovaných zariadení a revíziu komínového telesa.  

l) Mesto Prievidza ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, č. 2.4.1-7606-

2022/6331, zo dňa 10.02.2022: 

- pri všeobecnom užívaní vôd, nesmie sa ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo 

zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné 

prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, nesmú byť porušo-

vané práva a záujmy vlastníkov okolitých nehnuteľností chránené osobitnými 

predpismi (§17 a § 18 vodného zákona) 

- Rešpektovať zmluvy, stanoviská a podmienky vlastníka verejného vodovodu a 

verejnej kanalizácie. 

 
14. 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 zemných a stavebných prác nakladať v súlade so zákonom č. 

79/2015  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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- 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, 

- pred kolaudáciou stavby odovzdať zameranie realizovanej stavby na Technické 

služby mesta Prievidza, spol. s r. o. v digitálnom tvare vo formáte dgn., potvrdenie 

je potrebné doložiť k návrhu na  kolaudáciu stavby. 
 

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 

Stavebníci Maroš Kováčik a Ing. Hana Kováčikova, Šulekova ulica 877/22, Prievidza, 

v zastúpení Ing. Peter Šimrák, Banícka ulica 13/4, Prievidza, podali dňa  27. 01. 2022 

u tunajšieho stavebného úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Novostavba 

rodinného domu“, na pozemku   parc.  č. CKN 6972/47 a siete technického 

vybavenia na pozemkoch parc. č. CKN 6972/47, 6972/47, 6680/1, EKN 347/1, 348/2, 

348/1  v kat. území  Prievidza. 

Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 stavebného zákona. Stavebný 

úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri 

jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia 

jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za 

predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. 

Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v súlade 

s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil začatie stavebného  konania  

dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadilo ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť 

o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37 a § 62 stavebného 

zákona, prerokoval ju  s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy 

a zistil, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad dôvody, ktoré by 

znemožňovali povolenie stavby. Posúdenie stavby vykonali tieto orgány štátnej 
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správy alebo nimi poverené organizácie, príslušný orgán obecnej samosprávy, 

organizácie spravujúce rozvodné siete a títo účastníci konania: StVPS, a.s.,  Okresný 

úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK, odpadové 

hospodárstvo, Pozemkový  a lesný odbor,  SPP-D, a.s., SSD, a.s.,  Slovak Telekom, 

Michlovský, s.r.o.,   mesto Prievidza – UAM, referát  dopravy – cestný správny orgán, 

oddelenie výstavby a ŽP – štátna vodná správa, ochrana ovzdušia.  Ich stanoviská 

boli skoordinované a zahrnuté  do podmienok  tohto rozhodnutia.   

Na základe vyššie uvedeného, predložených kladných vyjadrení ako 

i uskutočneného ústneho konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania 

dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Projektanti stavby: 

Ing. Jaroslav Vdoleček, Šumperská 40/15, Prievidza 

Ing. Barbora Kurucová, Šumperská 40/15, Prievidza 

Ing. Svätoslav Važan, Školská 101/337, Bojnice 

Správny poplatok bol zaplatený v predpísanej výške 50,- €  na účet mesta Prievidza 
v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
právnych predpisov. 

Odvolanie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. 
 

 
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. 1.2-1093-2021/97266 
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Prílohy pre žiadateľa a stavebný úrad: 

- situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností so zakreslením 

umiestnenia stavby 

- stavebným úradom overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní    

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. stavebník 

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

vyhláškou 

3. a/a 


