
Mesto Nová Dubnica 
018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41 

 

Číslo spisu: VÚPaD/1484/2021/Sá  V Novej Dubnici dňa 25.8.2021  

Č. j.: 4368/2021   

 

 

Vybavuje: Suchá/4433484 kl. 152 
 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Mesto Nová Dubnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 

zákon")vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona  /ďalej len 

"stavebný úrad"/ v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, 

ktorú dňa 22.7.2021 podal 

Vlastníci bytov a NP bytového domu s.č. 77, Trenčianska, 018 51  Nová Dubnica 

v zastúpení na základe splnomocnenia   

Bytový podnik m.p.o., Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 37914383  

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

"Obnova bytového domu Trenčianska 77" 

Nová Dubnica, Trenčianska 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1192/1, 1192/2, 1192/3 v katastrálnom území Nová 

Dubnica. 

 

Popis stavby: 

 

Predmetom obnovy bytového domu je: 

- zateplenie obvodového plášťa bytového domu 

- zateplenie strechy bytového domu 

- zateplenie stropov nad nevykurovanými priestormi 

- výmena okien v suteréne (60 ks) a zamurovanie okien v suteréne (120 ks) 

- odstránenie systémovej poruchy balkónov a loggií 

- obnova vonkajších vstupov 

- vyregulovanie vykurovacej sústavy 

- výmena ležatých rozvodov - SV a TUV, vrátane ich izolácie 

- výmena ležatých rozvodov - PLYN 

- izolácia rozvodov ústredného kúrenia 

- výmena a doplnenie zvodov bleskozvodu 

- zasklenie balkónov a loggií 

- výmena svietidiel v suteréne a spoločných priestoroch 

- centrálny satelitný rozvod na strechu bytového domu 

- oprava okapového chodníka 
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ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA BYTOVÉHO DOMU 

OBVODOVÉ STENY 

Obvodové steny budú zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom Sto Therm skladby Fl (viď výpisy 

skladieb) s tepelnoizolačnými doskami z minerálnej vlny hrúbky 160 mm. Pri styku obvodovej steny s 

okapovým chodníkom (okolitým terénom) bude v zatepľovacom systéme do výšky max. 500 mm použitá 

nenasiakavá tepelná izolácia, viď SOKLOVA ČASŤ. V mieste styku obvodovej steny s vodorovnými 

konštrukciami, t.j. balkónová doska, strieška nad poslednou loggiou a balkónom, strieška nad vstupom, bude na 

obvodovej stene do výšky 250 mm realizovaný zatepľovací systém s tepelnou izolačnou doskou nenasiakavou - 

EPS soklovc dosky alt. dosky z XPS s hrúbkou 160 mm. 

 

SOKLOVÁ ČASŤ  

Soklová časť obvodového plášťa sa zateplí s tepelnou izolačnou doskou pre sokel a spodnú stavbu EPS Soklové 

dosky alt. dosky z XPS s hrúbkou 160 mm. Soklová doska disponuje minimálnou nasiakavosťou, vysokou 

pevnosťou v tlaku a mrazuvzdornosťou. Ich využitie je aj pre vysoko zaťažené konštrukcie. Dosky sa vyrábajú 

v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou. 

Zateplenie soklovými doskami bude vytiahnuté max. 500 mm nad úroveň terénu.  

 

LOGGIE A BALKÓNY 

Konštrukcie logií je potrebné obnoviť v plnom rozsahu vzhľadom k značnej degradácií podláh a pokročilému 

štádiu korózie jestvujúcich oceľových konštrukcií zábradlia. 

Podhľady loggií a balkónov budú opatrené kontaktným tepelnoizolačným systémom Sto Therm skladby F5 (viď 

výpisy skladieb) z minerálnych dosiek hr. 50 mm. Podlahy loggií a balkónov budú realizované podľa skladby PI 

(viď výpisy skladieb), t.j. s novou hydroizolačnou vrstvou, zateplením z dosiek XPS, spádovou vrstvou zo 

spádového cementového poteru vystuženého kari sieťou 150x150 mm 0 6 mm (alt. armovacia vrstva s vloženou 

armovacou sieťovinou - v prípadch, kde nie je možné realizovať cementový spádový poter z dôvodu 

nedostatočného priestoru napr. nesprávne osadené balkónové dvere) a novou mrazuvzdornou protišmykovou 

dlažbou. Loggiové steny a parapety pod oknami budú realizované kontaktným tepelnoizolačným systémom 

StoTherm skladby F2 (viď výpisy skladieb) z minerálnych dosiek hrúbky 100 mm. Hrúbku tepelnej izolácie 

loggiovej steny, z funkčného a ekonomického hľadiska, nie je možné navrhovať a  posudzovať na odporúčané 

hodnoty súčiniteľa prechodu tepla: URI [W/m2.Kj podľa STN 73 0540-2: 2012/Z1: 2016. Konštrukcia steny 

zaletenej izolantom hrúbky 160 mm by výrazne zmenšila úžitkovú plochu loggie. V mieste styku loggiovej a 

balkónovej dosky so zvislou konštrukciou steny bude do výšky 250 mm realizovaný zatepľovací systém zo 

soklových dosiek alt. dosiek XPS s hrúbkou 160 mm a 100 mm. Čelá loggiových a balkónových dosiek budú 

zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom skladby F4 (viď výpisy skladieb) s tepelnoizolačnými 

doskami z XPS hrúbky 30 mm. 

Navrhovaný spôsob sanácie - odstránenie systémovej poruchy: 

Odstránenie zatekania cez konštrukciu balkóna a loggie je navrhnuté zhotovením novej konštrukcie podlahy, v 

ktorej bude hydroizolačná vrstva, preizolovanie vlastného styku na povrchu panelov, zateplenie podlahy pri 

styku s obvodovým plášťom ukončenej novým systémovým oplechovaním. Zlepšenie tepelného odporu a 

estetickej stránky bude zabezpečené celoplošným zateplením balkónovej a loggiovej konštrukcie. Dotknuté 

konštrukcie zábradlia sa vymenia za nové. 

Odstránenie všetkých pôvodných podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie /.degradovaného 

betónu a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie pôvodného zábradlia, 

Reprofilácia poškodených častí ZB dosky, vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, 

tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž nového zábradlia vrátane jeho kotvenia, zateplenie podhľadu 

balkónovej dosky. 

Pôvodné zábradlia na loggiách a balkónoch sa v plnej miere demontujú a nahradia novými. Nové 

zábradlie bude výšky 1 100 mm. vyhotovené z hliníkových jaklových profilov s výplňou z bezpečnostného skla 

3.1.3. Súčasťou nových zábradlí sú bošné steny, vyhotovené z hliníkových jaklových profilov zsklené 

bezpečnostným sklom 3.1.3. Zábradlie bude kotvené do obvodovej steny a postavené na dištančných nožičkách. 

Balkóny a loggie sa uzavrú posuvným zasklievacím systémom, ktorý obsahuje bezpečnostné tvrdené sklo min. 

hr. 6 mm. osadené v koľajnicových lištách. 
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OSTENIA A NADPRAŽIA OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV 

Budú zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom StoTherm s tepelnou izoláciou z minerálnych dosiek 

hrúbky 30 mm/alt.20mm, skladby F3 (viď výpisy skladieb). Prípadne aplikácia omietky na všetkých osteniach a 

nadpražiach. ktoré sa nedajú zatepliť minerálnou vlnou hrúbky 20 mm, resp. 30 mm. Lepenie izolantu v mieste 

stavebných otvorov sa uskutočňuje tak, aby v rohoch nevznikali v izolante zvislé a vodorovné škáry. Presah 

škár v izolante vo vodorovnom a zvislom smere je min. 10 cm (odporúčané je 15 cm). Izolant sa nalepí na 

plochu fasády s presahom do stavebného otvoru (okná, dvere). Potom sa osadí okenná lišta na rám otvoru a 

nalepí sa izolant do ostenia. Zareže sa presah izolantu z plochy podľa izolantu v ostení. Prípadné škáry v 

izolante sa vyplnia PUR penou 

Styk zatepľovacieho systému s okenným alebo dverným rámom sa pretmelí slikónovým tmelom. 

Okapová hrana v nadpraží sa vytvorí odkvapovou PVC lištou s mriežkou. Ostenie medzi okenným rámom okna 

a ostením sa vypení PUK. penou. 

 

PODHĽADY ZÁVETRIA VSTUPU A STRIEŠOK NAD VSTUPMI 

Podhľady závetria vstupov budú zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom StoTherm s tepelnou 

izoláciou z minerálnych dosiek hrúbky 100 mm, skladby F6 (viď výpisy skladieb). Podhľady striešok nad 

vstupmi dosiek hr. 50 mm. Z vrchnej strany bude realizované doleplenie vystúpenej konštrukcie z 

tepelnoizolačnými doska z XPS hrúbky 30 mm, na ktoré bude aplikovaná OSB doska mechanicky kotvená do 

nosnej konštrukcie striešky a následne bude konštrukcia oplechovaná pozinkovaným plechom podľa skladby S2 

(viď výpisy skladieb). 

 

PARAPETY 

Všetky vonkajšie parapetné dosky budú vymenené za nové z hliníkového plechu bielej farby s plastovými 

ukončujúcimi krytkami. Viď výpisy skladieb „ Klampiarske výrobky,, . Z dôvodu obmedzovania znečistovania 

parapetov i fasády odporúčame minimálny priečny sklon 6%. Na lepenie parapetov sa nesmú použiť tmely 

narušujúce materiály ETICS. Pri samotnej montáži parapetov je najdôležitejšie vyhotovenie vodotesného 

utesnenia v styku parapetu a izolantu a v styku parapetu s rámom okna. Parapety na stavbe presne zamerať a 

vyrobiť na mieru tak, aby okapový nos parapetov presahoval min. 30mm pred konštrukciu zateplenia! 

 

Vzhľadom na celkovú obnovu je navrhnutá aj nová povrchová úprava fasády fasádnou omietkou s veľkosťou 

zrna K 2. Farebné riešenie je navrhnuté vo výkresovej dokumentácií Viď výkres „Návrh farebného riešenia 

fasádv“.  

V rámci obnovy budovy bude zrealizovaná kompletná obnova bleskozvodnej sústavy. Zvody bleskozvodu budú 

vedené a upevnené na povrchu fasády, t.j. na KZS s najmenšou vzdialenosťou od horľavého materiálu v zmysle 

projektu požiarnej ochrany. 

 

ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA 

Zateplenie strešného plášťa bytového domu sa zrealizuje uložením mechanicky kotvenej tepelnej izolácie z PIR 

panelov hrúbky 160 mm na podkladovú vrstvu z geotextílie rozprestrenú na pôvodnej krytine strechy (min 

200g/m2) s natavenými asfaltovými pásmi s keramickým posypom. Skladba strechy S1 (viď výpisy skladieb). 

Atika sa navýši mechanicky kotvenými PIR panelmy hrúbky 100 mm, na ktorých bude položená OSB doska 

mechanicky kotvená do pôvodnej konštrukcie atiky, do OSB dosky bude kotvené nové oplechovanie atiky z 

pozinkovaného plechu, skladby navýšenia atiky S3 (viď výpisy skladieb). Steny šachty VZT budú doteplené 

mechanicky kotvenými tepelnoizolačnými doskami z EPS 70f/100f hrúbky 50 mm skladby F7 (viď výpisy 

skladieb). Pôvodná ŽB vrchná platňa s oplechovaním na šachtách VZT sa odstráni a nahradí cementotrieskovou 

doskou (napr. CENTRIS) hrúbky 20 mm, na ktorú sa mechanicky prikotvia tepelnoizolačné dosky z EPS 

70f/100f hrúbky 50 mm a natavia asfaltové pásy s keramickým posypom, skladba S4 (viď výpisy skladieb). 

Súčasťou prác bude aj presunutie odvetrania kanalizácie z bočnej strany inštalačnej šachty na vrchnú časť - 

montáž nového PVC potrubia s krycími hlavicami ø 125 mm, s vytiahnutím min. 300 mm na úroveň inštalačnej 

šachty, vrátane napojenia na súčasné potrubie odvetrania flexi potrubím. 

Na navýšenej atike bude realizované nové oplechovanie z pozinkovaného plechu viď výpis skladieb „ 

Klampiarske konštrukcie,, , oplechovanie bude uchytené do OSB dosky, ktorá musí byť kotvená až do pôvodnej 

únosnej konštrukcie atiky. 
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STROPY NAD NEVYKUROVANÝMI PRIESTORMI 

Podhľady stropov nad nevykurovanými priestormi (stropy suterénu) budú zateplené tepelnou izoláciou z 

minerálnych izolačných lamiel so zrazenou hranou hrúbky 80 mm F8 (viď výpisy skladieb). Podhľady zádveria 

vstupov budú zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom StoTherm s tepelnou izoláciou z minerálnych 

dosiek hrúbky 80 mm, skladby F9 (viď výpisy skladieb) s konečnou povrchovou úpravou silikónovou fasádnou 

omietkou s veľkosťou zrna K2. 

 

VÝMENA OKIEN V SUTERÉNE (60ks) A ZAMUROVANIE OKIEN V SUTERÉNE (120ks)  

V rámci obnovy bytového domu bude časť okien v suteréne vymenená z nové okná z plastových profilov 

zasklené izolačným trojsklom z vonkajšej strany opatrené hliníkovou mriežkou proti hlodavcom, zvyšné 

pôvodné okná budú demontované a stavebné otvory zamurované pórobetónovými tvárnicami hrúbky 300 mm 

(napr,  YTONG) lepenými na maltu, vyhotovené v súlade s technologickými podmienkami výrobcu. Povrchovú 

úpravu z exteriéru bude tvoriť kontaktné zateplenie na báze minerálnej vlny hrúbky 160 mm, z vnútornej strany 

sa murivo omietne vápenno-cementovou omietkou a aplikuje sa 2x interiérový náter. 

 

V rámci obnovy bytového domu sa vymenia ležaté rozvody SV a TUV, vrátane ich izolácie, ležaté rozvody 

plynu, zaizolujú sa rozvody ústredného kúrenia, vyreguluje sa vykurovacia sústava, vymania sa svietidlá 

v sutréne a spoločných priestoroch a centrálny satelitný rozvod sa umiestni na strechu bytového domu. 

Bytová budova po obnove bude podľa projektového hodnotenia – tepelnotechnického  posúdenia  spĺňať 

požiadavky energetickej hospodárnosti v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 

v znení neskorších predpisov – zaradená bude do energetickej  triedy A- primárna energia,   

 

OPRAVA OKAPOVÉHO CHODNÍKA 

Preto sa pôvodný betónový okapových odník demontuje - odstráni a zhotoví sa výkop do hĺbky 300mm pod 

úroveň terénu. 

Zhotoví sa zateplenie pod úrovňou terénu z dosiek XPS hr. 160mm do hĺbky 300mm pod úrovňou terénu. 

Priloží sa extrudovaný polystyrén hr.l0mm, aby sa zaistilo oddilatovanie izolácie od konštrukcie okapového 

chodníka. A teda, aby okapový chodník nenarúšal zhotovenú izoláciu sokla objektu, ani inak nezasahoval do už 

navrhnutej konštrukcie zateplenia. 

Okraj chodníka sa zabezpečí položením parkového obrubníka do suchého betónu. Ochrana izolácie a odvetranie 

konštrukcie sa zabezpečí uložením nopovej fólie. Zhotoví sa nové štrkové lôžko zhutnené hrúbky 200mm. 

Osadia sa betónové dlaždice 500x500x50mm v spáde od objektu. 

 

Pre uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje podľa § 66, ods. 2 a 3 stavebného zákona  tieto záväzné 

podmienky : 

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

rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

Projektovú dokumentáciu vypracoval  

- Ing. Pavol Martinický, autorizovaný stavebný inžinier, Ev.č. 200*A*1, RevitalBau.eu. s.r.o., 

Lermontova 14, 811 05 Bratislava – architektonicko stavebné riešenie,   

- Doc. Ing. Rastislav Ingeli, PHD, autorizovaný stavebný inžinier, Ev.č. 6452*I1, RevitalBau.eu. s.r.o., 

Lermontova 14, 811 05 Bratislava – tepelnotechnické posúdenie,   

- Ing. Miroslav Mach, autorizovaný stavebný inžinier, Ev. č. 6269*13, Mistat s.r.o., Potok 41, 034 83 

Potok – statika, 

- Ing. Dušaan Pintér, autorizovaný stavebný inžinier, Ev.č. 1965*A*5-5,6, ALPE, Budovateľská 544/22, 

927 01 Šaľa –výmena ležatých rozvodov SV, TÚV, cirkul. TÚV a plynu, 

- Michal Žažo,  špecialista požiarnej ochrany, Reg.. č. 108-2015, Bezručova 21, Stupava  – protipožiarna 

bezpečnosť stavby, 

- Dušan Kralovič, elektrotechnik špecialista,  Ev. č. 0029-ITA/2004 EZ PA E2, EL MONT, Kapitulská 

459/17, 917 01 Trnava – bleskozvod, 

- Ing. Hodoňová Martina, autorizovaný stavebný inžinier, Ev.č. 4214*A*4-1, A. Hlinku 668/18, 013 01 

Teplička nad Váhom – oprava okapového chodníka. 
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2. Pri  uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce  a technických zariadení 

a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Pri stavbe  budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - 

§ 53 stavebného zákona a príslušné technické normy, najmä  hygienické, protipožiarne  a bezpečnostné. 

4. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/ -  h/ , stavebného zákona.  

5. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2022.  

6. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo komunikáciách. V prípade 

nevyhnutnej potreby zaujatia verejného priestranstva je stavebník o to požiadať Mesto Nová Dubnica.  

7. Pred dočasným záberom verejnej zelene oznámi stavebník záber verejného priestranstva Mestskému úradu - 

odd. organizačnému a správy daní, presný termín záberu verejnej zelene, s priloženým situačným výkresom 

znázorňujúcim rozsah zabratej verejnej zelene a fotodokumentáciou stavu verejnej zelene pred jej dočasným 

zabratím.  

8. Stavebník zabezpečí priebežný zber a odstraňovanie nečistôt a odpadu na užívanej zeleni v dotknutom okolí 

až do ukončenia stavby alebo záberu verejnej zelene.  

9. Pristavené kontajnery na skladovanie odpadu je potrebné zakrývať poklopom alebo plachtou, aby 

nedochádzalo k odfukovaniu ľahších odpadov vetrom.  

10. Stavebné a súvisiace materiály je možné skladovať zhromaždené na jednom mieste.  

11. Je zakázané poškodzovať dreviny (stromy a kry) opieraním materiálov, zasypaním * odpadom, odkrývaním 

koreňového systému či inými činnosťami, vedúcimi k zhoršeniu zdravotného stavu dreviny. V prípade 

poškodenia je povinný stavebník vzniknutú škodu nahradiť.  

12. Je zakázané bez súhlasu mesta orezávať dreviny, v prípade nutnosti orezu kvôli postaveniu lešenia Či 

prístupu k stavbe je povinný stavebník vopred písomne požiadať mesto o súhlas a určenie rozsahu možného 

orezu.  

13. V prípade, že k záberu verejnej zelene dôjde počas vegetačného obdobia a zabratá zeleň je neprístupná 

mestu pre zabezpečenie kosenia, je povinný stavebník v prípade potreby zabezpečiť pokosenie dočasne 

užívanej verejnej zelene, aby nedošlo k zaburiňovaniu okolia a zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov.  

14. V prípade potreby rozkopania verejnej zelene je povinný stavebník požiadať o povolenie rozkopávky mesto 

Nová Dubnica.  

15. Do termínu ukončenia dočasného záberu verejnej zelene zabezpečiť okrem dôkladného vyčistenia priestoru 

staveniska a dotknutého okolia aj rekultiváciu verejnej zelene, zasiahnutej stavbou (pohybom vozidiel 

stavby, skladovaním materiálu, umiestnením kontajnerov či postavením lešenia okolo bytového domu), a to 

skyprenie zeminy, vyzbieranie kameňov, odstránenie vyliateho betónu, dosiatie trávového osiva, ošetrenie, 

prípadne nahradenie poškodených stromov a krov tak, aby bola verejná zeleň a verejné priestranstvá 

uvedené do pôvodného stavu.  

16. Stavebník je povinný odovzdať verejnú zeleň uvedenú do pôvodného stavu mestu Nová Dubnica. Ku 

kolaudačnému konaniu predloží stavebník stavebnému úradu písomné potvrdenie mesta o prevzatí 

užívaného priestranstva uvedeného do pôvodného stavu. 

17. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu  § 43f stavebného 

zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

18. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – spoločnosťou PMGSTAV SK, s.r.o., Predmestská 8965/93, 010 

01 Žilina. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať  Július Bielek, ev.č. 09591*10*.  

19. Podľa § 66, ods. 2,písm. h/ je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

20. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude  stavbyvedúci viesť  stavebný denník, do ktorého budú 

zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce 

a priebeh výstavby, ktorý bude predložený ku kolaudácii stavby. 

21. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom 

neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom atď. a zabezpečil plynulú prevádzku po 

priľahlých komunikáciách.  

22. V prípade spôsobenia škody na susedných nehnuteľnostiach pri realizácii stavby  resp. znečistenia 

príjazdových komunikácií pri preprave materiálu tieto na vlastné náklady stavebník uvedie do pôvodného 

stavu.  

23. Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 

stavebného zákona. Návrh bude doložený potrebnými dokladmi.    
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24. Stavebník je povinný dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie 

Záväzné stanovisko č. OU-IL-OSZP-2021/001344-002 zo dňa 16. 7. 2021 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, na základe 

posúdenia výskytu chránených druhov živočíchov p. Mgr. Štefánikovou, PhD., určuje v súlade s § 82 ods. 12 

zákona o ochrane prírody k vydaniu stavebného povolenia nasledovné podmienky: 

1. Projekt odporúčame realizovať mimo obdobia hniezdenia vtákov (t. j. chránených živočíchov), a to od 01. 

09. (15. 09. v prípade hniezdenia belorítky domovej) do 31. 03. príslušného roku. 

2. Stavebník (investor/realizátor) oznámi začiatok stavebných prác najneskôr 7 dní pred začiatkom realizácie 

(vrátane čistenia fasády, obnovy strechy a pod.) a dohodne si termín obhliadky, ktorú vykoná osoba s 

odbornými predpokladmi a platnými výnimkami z Ministerstva životného prostredia SR na vykonávanie 

takýchto činností (sona.stefanikova@sopsr.sk, 0911 011 377 alebo iná oprávnená osoba). 

3. Na základe zistení počas obhliadky posudzovateľ stanoví rozsah a špecifikáciu technických opatrení na 

ochranu aktuálne prítomných chránených druhov živočíchov a prípadne doplní návrh kompenzačných 

opatrení za zrušené hniezdne a úkrytové možnosti. 

4. V prípade nálezu chránených živočíchov na budove (netopiere v úkryte, hniezdiace vtáky) počas realizácie 

stavebných úprav je stavebník (resp. pracovníci pracujúci na budove) povinný okamžite prerušiť práce v 

danom mieste a kontaktovať zhotoviteľa posudku (v prípade nedostupnosti inú odborne spôsobilú osobu), 

ktorá bezodkladne určí ďalší postup prác a opatrenia, aby sa predišlo zraneniu alebo usmrteniu chránených 

živočíchov. 

5. Stavebník na vlastné náklady vykoná také opatrenia, ktoré zamedzia možnosti uväznenia a usmrtenia 

chránených živočíchov v budove. 

6. Keďže na zasklených balkónoch je zvýšené riziko nárazu vtákov do sklených plôch, odporúčame ich opatriť 

antireflexnou úpravou alebo vhodne zvolenými nalepovacími fóliami, ktoré znížia riziko kolízií. 

7. Keďže v rámci realizácie stavebných prác nebude možné zachovať pôvodné hniezdne a úkrytové možnosti a 

kvôli zvýšeniu biodiverzity v mestskom prostredí, je potrebné, aby stavebník v súlade s § 3 ods. 4 zákona o 

ochrane prírody kompenzoval ich stratu, a to nasledovne: 

- 10 x búdka pre vtáky do zateplenia Apus 2 B alebo 5 x drevená búdka pre vtáky AtikBox 4 na atiku, 

- 1 x búdka pre vtáky do zateplenia Apus 3, 

- 1 x búdka pre netopiere do zateplenia Maxi B. 

8. O vykonaných kontrolách výskytu chránených živočíchov počas realizácie a o vykonaných technických a     

kompenzačných opatreniach bude spísaný záznam ku kolaudácii. 

Vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2021/001352-002 zo dňa 19. 7. 2021 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska odpadového hospodárstva určuje 

nasledovné podmienky pre uskutočnenie stavby: 

L Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, 

Čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo 

mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - 

podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 
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vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a je povinná plniť 

povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. 

2. Pôvodca odpadov je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu odpadového 

hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to: 

a) predchádzať vzniku odpadu 

b) zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu 

c) zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu 

d) zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu 

e) zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu. 

3. V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie predmetnej stavby. 

4. Následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri realizácií stavby. 

5. Ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s 

vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

6. Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté odpady len 

osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 

zneškodnenie sám, môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné 

povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

7. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako 

na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. 

8. Drevo zo stavby je možné využiť na vykurovanie iba v schválenom zariadení podľa ustanovení zákona NR 

SR č. 137/2010 Z* z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov. Drevo nesmie byť kontaminované 

nebezpečnými látkami a inými cudzorodými látkami (napr. plastové obaly, úchyty a pod.). 

9. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu vyjadrenie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vyjadrenie 

ku kolaudačnému konaniu na Okresný úrad Hava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového 

hospodárstva je nutné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie 

predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania  

V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky.  

 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 22.7.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad listom č. 4222/2021 zo dňa 22. 7. 2021 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom 

začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska boli stavebnému úradu dobre známe a žiadosť 

poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil 

v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil účastníkom 

konania a dotknutým orgánom lehotu 7 pracovných dní na podanie námietok a pripomienok.   

V stanovenej lehote sa nikto nevyjadril a neboli podané námietky účastníkov konania. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej 

realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho 

uskutočnenie a osobitnými predpismi. 
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Stavebník predložil stavebnému úradu  zápisnicu z písomného hlasovania vlastníkov bytov a NP v bytovom 

dome s.č. 77 vykonaného v dňoch od 7.7.2021 do 21.7.2021,  na ktorej si 2/3 väčšinou odsúhlasili realizáciu 

predmetnej stavby a splnomocnili Bytový podnik m.p.o. Nová Dubnica  k vybaveniu stavebného povolenia.   

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov bolo preukázané výpisom z LV č.2308  a k pozemku pod stavbou  

výpisom z LV č. 2449, 2383 a 1000, k.ú. Nová Dubnica.  

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 a 63 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že uskutočnením 

stavby nie sú ohrozené verejné záujmy  ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, stanovené v § 47 

stavebného zákona.  

Stavebník stavebnému úradu predložil kladné vyjadrenia  ORHaZZ  Trenčín, Okresného úradu, starostlivosti 

o ŽP  Ilava,  Technická inšpekcia a.s. Bratislava. Ich pripomienky sú zohľadnené v tomto rozhodnutí.    

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). 

 

Poučenie o odvolaní: 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších 

predpisov  v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný 

úrad  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

Toto rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.   

 

Toto stavebné povolenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona a  § 26 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, 

internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu  a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 

60 písm. c ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 22. 7. 2021. 

 

Príloha: 

- 2x overená projektová dokumentácia pre stavebníka 

 

 

 

 

 

http://www.novadubnica.eu/
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Doručí sa: 

účastníci konania 

doporučene 

1.Bytový podnik m.p.o. Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

verejnou vyhláškou 

2. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

3. Vlastníci bytového domu s.č. 77 vedení na LV č. 2308  

4. Vlastníci pozemku p.č. KN C 1192/1vedení na LV č. 2383  

5. Vlastníci pozemku p.č KN C 1192/3 vedení na LV č. 2449  

6. Ing. Martinický Pavol - RevitalBau.eu, s.r.o., Lermontovova 14, 811 05  Bratislava 

7. Ing. Martina Hodoňová, A. Hlinku súp. č. 668/18, 013 01  Teplička n/Váhom 

8. Michal Žažo, Bezručova 21, 900 31  Stupava 

9. Doc. Ing. Ingeli Rastislav, PHD - RevitalBau.eu, s.r.o., Lermontovova 14, 811 05  Bratislava 

10. Ing. Mach Miroslav - Mistat s.r.o., Potok súp. č. 41, 034 83  Potok 

11. Ing. Dušan Pintér - ALPE, Budovateľská súp. č. 544/22, 927 01  Šaľa 

12. Kralovič Dušan - EL MONT, Kapitulská súp. č. 459/17, 917 01  Trnava 

  

dotknuté orgány doporučene 

13. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava 

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

15. Inšpektorát práce, Hodžova súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

  

Co do spisu: 

16. Mesto Nová Dubnica, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 


