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Č. j.: 3141/2021   

 

 

Vybavuje: Galbavá/4433484 kl. 153 
 

 

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 24.3.2021 podal 

Peter Ježík, Ludvíka Svobodu 542/1, 018 41  Nová Dubnica, 

Jana Ježíková, Ludvíka Svobodu 542/1, 018 41  Nová Dubnica 

(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 

Samostatne stojaci rodinný dom 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 778/347 , ktorá vznikla oddelením pozemku register “C“ 

parc. č. 778/150  a register „C“ parc. č. 778/78 , prípojky na pozemku register „C“ par.č. 778/150 v 

katastrálnom území Veľký Kolačín. 

Stavba obsahuje: 

• SO 01 Rodinný dom 

• Spevnené plochy 

• Prípojka NN,  

• Vodovodná prípojka 

• Kanalizačná prípojka 

• Zásobná nádrž na dažďovú vodu   s objemom 6 m3 

Popis stavby: 

Navrhovaný samostatne stojaci rodinný dom má nepravidelný a značne členitý pôdorysný tvar, reagujúci na 

zakrivenie priľahlej komunikácie. 

 Rodinný dom je čiastočne podpivničený v súlade s klesaním pozemku smerom do záhrady ( približne v 

polovici plochy ). Prízemie je nad celým suterénom a naviac sa výrazne rozširuje aj smerom ku ceste, kopírujúc 

jej zakrivenie. Zo strany od ulice je stavba vnímaná ako jednopodlažná, s výškovým posunutím podlahy garáže 

pre 4 osobné motorové vozidlá o 750 mm nižšie oproti podlahe prízemia rodinného domu. Zo zadnej strany je 

potom dom už vizuálne jasne vnímaný ako dvojpodlažný. Rodinný dom v prízemí tvoria celkom tri navzájom 

posunuté hmoty, ktoré sú zastrešené plochou strechou. 

Hlavný vstup do rodinného domu v prízemí je umiestnený v strednej hmote a je bohato zastrešený a chránený 

pred nepriazňou počasia vysunutou konzolou. Z pravej strany vstupu je umiestnená garáž pre 4 osobné 

motorové vozidlá s podlahou zníženou o 750 mm oproti podlahe domu. Spomínaný výškový rozdiel je 

prekonaný vyrovnávacím schodiskom práve vo vstupnom zádverí, kde sa okrem zabudovaných šatníkových 

skríň nachádza aj priamo vetrané a onom presvetlené pohotovostné WC s umývadlom. Zo zádveria sa prechádza 

do priestrannej dennej časti domu. Kuchyňa slinkou v tvare písmena U s varným ostrovčekom a barovým 

sedením je prepojená s jedálňou a obývacou izbou. Pri kuchyni je umiestnená aj špajza. Súčasťou obývacej izby 

je aj jednoramenné schodisko so suterénu a celozasklený krb oddeľujúci iba opticky obývaciu časť od 

jedálenskej. Zasklená stena na celú šírku a výšku obývačky a aj pozdĺž časti jednej kolmej steny zboku 
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umožňuje nerušené panoramatické výhľady do krajiny a zároveň cez posuvné dvere sprístupňuje čiastočne krytú 

terasu s vonkajším bazénom. Z obývacej izby je prístupná spálňa rodičov s rovnako výrazným zasklením fasády 

a výhľadmi do krajiny, ako má obývacia izba. Ku spálni prislúcha priestranný šatník a kúpeľňa, slúžiaca iba 

rodičom. Popri kuchyni je prechod do chodby, na ktorú je naviazaná nočná časť rodinného domu v jeho prízemí. 

Smerom do ulice je orientovaná pracovňa, druhá kúpeľňa slúžiaca deťom a samostatný šatník pre izby na tejto 

strane domu. Smerom do záhrady sú potom orientované dve samostatné detské izby, ktoré sú cez zasklené steny 

s integrovanými posuvnými dverami napojené na rovnakú terasu s bazénom, ako obývacia izba. Z terasy je 

potom vyrovnávacím jednoramenným kovovým schodiskom zabezpečený prístup do nižšie položenej záhrady. 

Do suterénu rodinného domu je zabezpečený vnútorný prístup vyššie spomínaným schodiskom z obývacej izby. 

Rozhodujúcu časť pôdorysu suterénu zaberajú priestory pre fitness, ktoré sa rozprestierajú na obidve strany od 

tohto schodiska. Na pravej strane dispozície sa potom nachádza Šatník na veci potrebné pre športové aktivity 

majiteľov a kúpeľňa na očistu po športovaní. Na opačnej strane dispozície sa potom nachádza technická 

miestnosť, v ktorej sú sústredené všetky technológie a zariadenia potrebné pre prevádzku rodinného domu. 

Obvodové steny fitness sú opäť tvorené veľkou zasklenou hliníkovou stenou, rovnako ako pri obývačke a spálni 

rodičov, aby bol zabezpečený priamy vizuálny kontakt s okolitou prírodnou scenériou. Cez posuvné dvere v 

tejto zasklenej stene smerom ku bazénovej časti je potom východ na zakrytú časť terasy a ku miestnosti, kde sa 

nachádza bazénová technológia a je tu možné uskladniť aj sezónny záhradný nábytok. 

Technické vybavenie: 

Rodinný dom 6+1 obytných miestností s príslušenstvom 

Zastavaná plocha  :   416,63 m 2 

Podlahová plocha  : 490,33 m2 

Obstavaný priestor  : 736,50 m3 

Spevnené plochy  :   21,00 m 2 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovali: 

Ing. arch. Lubomír Bútora, Nad kostolom súp. č. 1115/19, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Ing. Jaroslav Máťoš, CII 84/31, 018 41  Dubnica nad/Váhom 

Ing. Ľubomír Gašpárek, Námestie matice slovenskej súp. č. 4262/22, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Ing. Vojtech Gábel, Pod Hájom súp. č. 1365/164, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Jozef Cyprián, REVEL, Ml. Budovateľov 692/7, 018 41  Dubnica nad Váhom 

Ing. Drahomíra Heneková, D@M projekt, Pri potoku 1323, 913 21 Trenčianska Turná 

Ing. Miroslav Tomaník, Jesenského súp. č. 277/30, 017 01  Považská Bystrica 

Ing. Juraj Muran, Murano s.r.o., Dolné Naštice 201, 957 01 Bánovce nad Bebravou a ktorá je prílohou tohto 

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

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo 

fyzickou osobou na to oprávnenou. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a technických 

zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na 

uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 

5. Napojenie na inžinierske siete: 

Vodovodná prípojka: 

zásobovanie RD pitnou vodou vodovodnou prípojkou HDPE D32 z verejného vodovodu - je vybudovaná, 

ukončená na pozemku investora. V navrhovanej VŠ bude osadený fakturačný vodomer. Dĺžka vodovodnej 

prípojky od miesta pripojenia na verejný vodovod po VŠ - 3,4 m.  
Kanalizácia splašková 

PD rieši odvádzanie splaškových OV kanalizačnou prípojkou PVC D160 do verejnej kanalizácie  - kanalizáčná . 

prípojka je jestvujúca, ukončená na stavebnom pozemku uzáverom kanalizačného potrubia. 

Dažďové vody 

Dažďové vody budú odvádzané do podzemnej nádrže dažďovej vody na pozemku investora s objemom min.6 

m3. 

Vykurovanie 
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Ako zdroj tepla je navrhnutý elektrokotol Protherm, výkonu 9,0 kW. Kotol bude osadený  na 2.NP. Súčasťou 

kotla je obehové čerpadlo, poistný ventil 3,0 bar, teplomer a tlakomer, tlaková expanzná nádoba. Ohrev TÚV je 

zabezpečený v zásobníku TÚV objemu 120 l pod kotlom. Prevádzková teplota vykurovacej vody z kotla bude 

40/30°C. navrhované podlahové vykurovanie systém HERZ., v kúpeľniach sú navrhnuté jako doplnkové 

rebríkové vykurovacie telesá. Na vykurovacie telesá sa osadia ventily s termostatickou armatúrou.  

Prívod el. energie 

Rozvod je riešený z navrhovaného podzemného vedenia, prostredníctvom prípojkovej skrine SPP2-istenie 40A-

umiestnenej na stlpe č.84. Zo skrine bude vedený kábel (N)AYY-J 4x16, resp. AYKY4x16 do RE rodinného 

domu. Elektromerový rozvádzač bude umiestnený tak, aby bol  prístupný z verejného priestranstva. Osadený 

bude tak, aby spodný okraj bol min. 0,6m od upraveného terénu. 

V RE bude osadené meranie s istením 25A-ovým trojpólovým ističom. Z RE  bude vedený kábel CYKY-J 4x10 

do rozvádzača RMS1 do domu. Z rozvádzača RMS1 do rozvádzača RMS2. Kábel vedený zemou bude uložený 

v teréne v zemnej ryhe, v pieskovom lôžku, označený fóliou. V chodníku, spevnených plochách a komunikácii, 

bude uložený v chráničke, označený fóliou.   

Bleskozvod  -  proti atmosferickým poruchám bude objekt chránený bleskozvodom.  

Stavba bude napojená na  účelovú komunikáciu vo vlastníctve spoločnosti Realitka 4U s. r. o. Trenčín 

6. Pri  uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce a technických zariadení 

a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to 

oprávnenou. Vytyčovací protokol stavebník priloží ku kolaudácii stavby.  

8. Pred zahájením zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí  

a taktiež je povinný zabezpečiť ochranu inžinierskych sietí pri realizácii stavby pred ich poškodením. 

V prípade ich poškodenia, náklady spojené s ich opravou a všetky právne dôsledky z toho vyplývajúce 

znáša žiadateľ. 

9. 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. 

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

11. Stavba bude dokončená najneskôr do december 2022.  

12. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo komunikáciách.   

13. 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. 

14. Stavba bude uskutočňovaná  zhotoviteľom, ktorý bude známy do začatia stavby. Stavbu môže uskutočňovať 

len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 

predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci, ktorý musí byť odborne spôsobilou 

osobou  v zmysle stavebného zákona a osobitných predpisov. 

15. Stavebník je povinný :  

- oznámiť stavebnému úradu začatie stavby  podľa  § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona, označiť 

stavenisko s uvedením  potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby 

- viesť stavebný denník  od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác (§ 46d stavebného 

zákona), do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach 

ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. 

- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi  prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do 

stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu (§ 100 písm. a) stavebného 

zákona ),  

- bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie 

osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody,  

- udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej prípadný negatívny dopad na  

vlastníkov vedľajších nehnuteľností. 

- pre zamedzenie znečisťovania komunikácie od nákladných vozidiel a mechanizmov sa zabezpečí čistenie 

kolies pred  vjazdom  na pozemné komunikácie, v prípade znečistenia  komunikácií je potrebné  tieto čistiť, 

tak aby bola dodržaná bezpečnosť na komunikáciách   

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom  

16. 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. 
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17. 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.  

18. V prípade zásahu do priľahlých komunikácií je potrebné vypracovať dočasného dopravného značenia 

predložiť ho na odsúhlasenie ODI najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác, pričom presný termín 

realizácie je potrebné dohodnúť s ODI a príslušným cestným správnym orgánom. . 

19. Pri výstavbe dodržať odporúčania vyplývajúce zo záverečného stanoviska  z procesu posudzovania vplyvov 

na životné prostredie vydané  Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie, 

úsek EIA vydané pod č. OU-IL-OSŽP-2014/00070-041  GRA dňa 11.4.2014 pre proces výstavby: 

- zariadenie staveniska vybudovať tak, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok na terén, 

- používať také stavebné postupy a technológie, ktoré budú minimalizovať možnosť znečistenia životného 

prostredia, 

- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné na príslušné činnosti (navrhovanej technológii), 

v dobrom technickom stave, vybavené predpísanými krytmi pre zníženie hluku,  

- zabezpečovať plynulú prácu stavených strojov zabezpečením dostatočného počtu dopravných prostriedkov; 

v čase nutných prestávok zastavovať motory stavebných strojov, 

- prejazdy stavebných mechanizmov v maximálnej miere orientovať do suchého obdobia, 

- stavebné práce realizovať  mimo obdobia hniezdenia vtáctva, v súlade s výsledkami zoologického 

prieskumu, 

- nepripustiť prevádzku dopravných prostriedkov a strojov s nadmerným množstvom škodlivín vo 

výfukových plynoch, 

- všetky mechanizmy, ktoré budú použité pri výstavbe musia byť zbavené nečistôt, dôkladne zabezpečené 

proti únikom ropných látok, 

- v prípade úniku ropných produktov znečistený substrát okamžite odstrániť a odviesť na miesto 

dekontaminácie; odstránenú zeminu nahradiť čistou, zhutniť ju a nezastavanú plochu stabilizovať, 

- maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave cez zastavané územie, najmä znižovaním 

dopravnej rýchlosti, udržiavaním komunikácie v čistote a v prípade suchého počasia kropením vzorky, 

- prepravovaný materiál zabezpečiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie 

rýchlosti), 

- pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov 

a strojov; znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať, 

- zamedziť znečisteniu povrchových, resp. podzemných vôd (ropné látky, blato, umývanie vozidiel), 

- zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom 

prostredí 50 dB cez deň resp. 45 dB v noci, 

- na stavenisku minimalizovať skladovanie nebezpečných látok, 

- v maximálnej možnej miere chrániť existujúcu zeleň v priestoroch staveniska  a jeho okolí, 

- do sadovníckych úprav je potrebné zakomponovať existujúce vzrastlé stromy v okolí stavieb, 

- obmedzovať ruderalizáciu okolia stavebných objektov. 

- pri výstavbe dodržať ochranné pásma podzemných a nadzemných vedení a stavieb vymedzených 

príslušnými STN a zákonmi, 

- minimalizovať rozsah plôch poškodených činnosťou stavebných mechanizmov; rastlinný kryt odstraňovať 

iba v nevyhnutnej miere, 

- pri výruboch použiť ekologicky odbúrateľné mazadlá do píl, 

- na odlesnených plochách vykonať okamžite protierózne opatrenia,  

- na zmiernenie negatívnych vplyvov navrhujeme realizáciu sadovníckych úprav (o. i. aj s protieróznou 

funkciou), do ktorých sa odporúča zakomponovať v čo najväčšej možnej miere existujúci biotop národného 

významu Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské; pri realizácii sadovníckych a terénnych úprav použiť 

autochtónne druhy rastlín a invázne druhy likvidovať v čase kvitnutia kosením a zabrániť tak ich 

rozširovaniu, 

- prebytočnú zeminu z úpravy terénu a skrývky ornice je odporúčané použiť na rekultiváciu devastovaných 

plôch. 

- vykonávať priebežné technické prehliadky a pravidelnú údržbu a kontrolu stavebných strojov a zariadení,  

- udržiavať poriadok na stavenisku; materiál ukladať na vyhradené miesta, 

- vhodnými pracovnými postupmi minimalizovať množstvo vznikajúcich odpadov; zabezpečiť nakladanie 

s odpadmi počas výstavby v súlade s platnými predpismi, 

- zabezpečiť oddelené zhromažďovanie, bezpečné uloženie a vhodné zneškodnenie odpadov, v súlade s § 

40c zákona o odpadoch zabezpečiť materiálové zhodnotenie stavebných odpadov, 

- odpadový materiál vzniknutý pri výstavbe bude odvážaný na určenú skládku, 
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- na mieste staveniska nebudú dopĺňané pohonné hmoty, vymieňané oleje a náplne, vykonávané opravy 

stavebných a prepravných mechanizmov, pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok, 

- parkovanie a umývanie mechanizmov na stavenisku ako aj na parkovisku počas prevádzky objektu je 

zakázané, 

- zabezpečiť systém kontroly odlesňovacích a stavebných prác, záznamy z kontroly viesť v denníku 

20. Pri spracovaní projektovej dokumentácie  rešpektovať stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy 

a správcov inžinierskych sietí: 

PVS a.s. Považská Bystrica vyjadrenie č. 6058/21/2020- CA zo dňa  27.8.2020  

• 1.Na uvedenom  pozemku sa nenachádzajú žiadne IS v správe  Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

(ďalej len PVS, a.s.) 

• 2.Uvedená pareefa je súčasťou vznikajúceho sídelného útvaru „ Pri salaši“, v rámci ktorého bolo 

vyprojektované aj rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Súčasťou sú odbočenia z 

rozšírených častí verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre pripojenie vodovodných a kanalizačných 

prípojok, ukončenia 1 m za hranicou stavebných pozemkov uzáverom potrubí. 

• 3. V uvedenej lokalite v miestnej komunikácii par.č. 778/38 je vybudovaný a skolaudovaný verejný 

vodovod DN 100 a verejná kanalizácia DN 300 v majetku a správe PVS a.s. 

• 4. Na základe uvedeného sa bude jednať o dopojenie vodovodnej a kanalizačnej prjpojky ~ v mieste 

ukončenia 1 m za hranicou stavebného pozemku bude umiestnená vodomerná šachta a kanalizačná revízna 

šachta D415-600. Vo VŠ bude umiestnený fakturačný vodomer. 

• 5. Pri zriadení vodovodnej prípojky obstarávate!1 postupuje podľa pokynov a v zmysle „Pravidiel o 

zriaďovaní a pripojení vodovodných prípojok na verejný vodovod“, ktoré obdrží spolu s tlačivom žiadosti o 

zriadenie vodovodnej prípojky u majstra vodovodov Ing. Majchrovíča č.t. 0907817530, ktorý určí ďalšie 

podmienky pripojenia. 

• 6.Nakoľko sa jedná o lokalitu s upravovaným tlakom vo vodovodnom potrubí, vo vodomernej šachte 

doporučujeme osadiť redukčný ventil pred vodomernou zostavou a poistný ventil. 

• 7.Pri zriadení kanalizačnej prípojky v zmysle „Pravidiel o zriaďovaní a pripojení kanalizačných prípojok na 

verejnú kanalizáciu“, obstarávate!’ postupuje podľa pokynov, ktoré obdrží spolu s tlačivom prihlášky 

o zriadenie kanalizačnej prípojky u majstra kanalizácie Bc .Šutaru , ktorý určí ďalšie podmienky pripojenia 

• 8. Upozorňujeme, že do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové OV. Dažďové odpadové 

vody je potrebné  odvádzať mimo verejnú kanalizáciu v správe PVS , a.s. 

• 9. Pred dopojením prípojok je investor- žiadateľ povinný uzatvoriť s PVS , a.s. Zmluvu na dodávku pitnej 

vody a odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd. 

• 10. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 736005 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných 

súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií 

v zmysle § 19 odst. 2 zákona č. 442/ˇ2020 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších doplnkov a zmien 

• Uvedené podmienky žiadame zapísať do stavebného povolenia. 

Stredoslovenská distribučná a. s. (SSD, a. s.)  Žilina vyjadrenie dňa 27.11.2018 č. 4600048928  

SSD s hore uvedenou stavbou a predloženou projektovou dokumentáciou elektrickej NN prípojky - ďalej len 

PD súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 

1. V predmetnej lokalite katastra Veľký Kolačín, na parcele KN 778/150 a v blízkosti sa energetické 

zariadenia v majetku SSD, a. s. nachádzajú - skrine, podzemné vedenia VN, NN. Zakreslenú orientačnú 

trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou - VN 

vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou - nadzemné vedenia, bledo modrá - rekonštrukcia, alebo 

výstavba novej siete). 

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a 

bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VVN vzdušné vedenie 1 l0 kV od krajného vodiča 

na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN 

vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu). 

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť 

uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy 

podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. 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. 
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5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný 

neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000 

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

aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv vytýči 

určený pracovník SSD. 

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z 

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

el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka. 

8. V súbehu a križovaní zemných 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. 

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

osôb. 

10. Pripojenie Vášho objektu na elektrinu žiadame riešiť z existujúceho nadzemného NN vedenia v danej 

lokalite. Vašim odovzdávacím miestom je - detailný popis bodu pripojenia: istiaca skriňa PRIS 5, názov 

skrine IBV-Pri salasi, číslo skrine 30 v majetku SSD. 

11. Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania RE-P bude vyhotovený káblom AYKY 4x25 mm2 

ukončeným na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť) podľa odsúhlasenej PD. 

12. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25 Ampér. 

13. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. 

Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok 

pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovanej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na 

účet SSD - zaplatené na žiadosti 4300047095. 

14. V prílohe tohto vyjadrenia Vám zasielame na podpis dva rovnopisy zmluvy o pripojení, ktoré treba 

podpísať a zaslať späť na adresu : Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. 

Následne budú oba rovnopisy potvrdené zô strany SSD a jeden originál zmluvy o pripojení Vám bude 

zaslaný späť. Uvedené zmluvy o pripojení sú vystavené z dôvodu vzájomného písomného potvrdenia 

existujúcej maximálnej rezervovanej kapacity (hlavného ističa) na Vašom odbernom mieste medzi 

odberateľom a SSD. Dovoľujeme si Vás informovať, že zmluvy o pripojení, ktoré sú uzatvorené medzi 

odberateľom a SSD, predstavujú vzájomné potvrdenie maximálneho rezervovaného výkonu (hlavného 

ističa), ktorý je následne podľa tejto zmluvy SSD povinná rezervovať pre Vaše odberné miesto. 

Uzatvorením týchto zmlúv o pripojení môžeme predísť prípadným nedorozumeniam a reklamáciám 

súvisiacim s výškou skutočného a zmluvne evidovaného hlavného ističa na odbernom mieste. 

15. Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne 

prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení) minimálne 1 meter, maximálne do 30 metrov od 

bodu pripojenia podľa odsúhlasenej PD. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN 

EN 61439 -1 -5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné 

podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 

800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je 

potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. 

16. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Varni vybratá odborne spôsobilá osoba v 

zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej intemetovej stránke 

www.ssd.sk. Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický 

prívod od bodu pripojenia po RE vrátane RE v súlade s " Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a 

k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach 

www.ssd.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného 

elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy rod bodu pripojenia ~ miesta odovzdania 

kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si 

buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia 

odberateľa. SSD nezodpovedá, za umiestnenie, vybudovanie a údržbu NN elektrického prívodu. Odberateľ 

je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na 

ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického 

prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. 

17. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž 

určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia 

(revíznu správu od 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 

http://www.ssd.sk/
https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o 

energetike. 

18. Po úhrade a pripísaní prípoj o vacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, 

Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení 

podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia 

odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Cestné prehlásenie 

žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ 

(ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk a ku ktorému bude zo strany 

SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa prípojovacej zmluvy 

čl. I. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania 

elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie 

elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave. 

19. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia 

technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany 

SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke 

elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne 

pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou 

legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného 

meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny. 

20. Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v 

zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania! 

Mesto Nová Dubnica orgán ochrany vôd č. ŽP 1608/2020 zo dňa 17.09.2020 súhlasí s predloženou 

dokumentáciou pre územné a stavebné konanie za predpokladu, že budú dodržané  dokumentáciou stanovené 

spôsoby odvedenia dažďových a splaškových vôd: 

• dažďové vody zo strechy rodinného domu budú odvedené dažďovým potrubím  do podzemnej akumulačnej 

– retenčnej nádrže  s min. objemom 6m3 ( v  súlade s rozhodnutím Okresného úradu Ilava č.OÚ-IL-OSŽP-

2016 /000036-10REN zo dňa 15.2.2016, ktorým bolo povolené uskutočniť vodnú stavbu“ Sídelný útvar Pri 

salaši“ vrátane stavebného objektu Dažďová kanalizácia), s následným odvedením vody do existujúcej 

dažďovej kanalizácie vedenej v priľahlej cestnej komunikácii   

• Splaškové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Slovenský plynárenský priemysel- Distribúcia a.s. Bratislava vyjadrenie č. TD/PS/0660/2020/Ga zo dňa 

20.8.2020 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike"): SÚHLASÍ  

s realizáciou   v y š š i e    uvedenej   s t a v b y  za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

• Stavebník je povinný dodržal' ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle 

§79 a §80 Zákona o energetike, 

• stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomne vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 

zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 

6005 a STN 73 3050 

• pred realizáciou stavebník je 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 presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 

ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a,s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk) 

• v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 

distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m. 

alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike. Vyhlášky č.508/2009 

Z.z. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov- súvisiacich technických noriem 

a Technických pravidiel pre plyn(TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3,STN 

EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02 

• stavebník je povinný pri realizácii  dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení 

SPP-D k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7000080720 

http://www.ssd.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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   TECHNICKÉ PODMIENKY: 

• stavebník  je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na každú stranu od 

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení 

plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov 

• stavebník je povinný zabezpečiť , aby bez súhlasu  SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu 

(HUP), 

• 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,  

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

UPOZORNENIE: 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) 

ku dňu jeho vydania  

Každú zmenu dokumentácie /umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohoto stanoviska je stavebník 

povinný prerokovať   a SPP- D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v pripadá, že návrh (žiadosť) na vydanie územného 

rozhodnutia bude podaný najneskôr do 10.07.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-

D a. s. o vydanie nového stanoviska 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k 

podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v 

prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín záväzné stanovisko č.KPUTN-10414/17094 - 2/67797/NIP zo dňa 

26.08.2020 

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

najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu 

stavby(zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese:  

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na -stiahnutie 

Podľa § 40 odst.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov(ďalej stavebný zákon) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických 

nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác  ihneď ohlásiť nález KPÚ 

Trenčín, priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý 

pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým 

úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia 

nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia 

na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický 

nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 

metódami  archeologického výskumu. Archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie 

uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní odo dňa vyzdvihnutia nálezu správu 

o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie 

o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciou nálezovej situácie. 

KPU Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou  obhliadky .  

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-IL-OSŽP-2020/00145-002 zo dňa 

13.08.2020 ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej  správy odpadového hospodárstva 

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

čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných pre 

fyzické osoby je ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi 

podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona. 

• 2.Pri realizácií stavby je pôvodca odpadov 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. 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na
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• 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. Ostatné vznikajúce odpady je držiteľ odpadov povinný odovzdať osobe oprávnenej na nakladanie s 

odpadmi podľa zákona o odpadoch ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

• 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. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a 

iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na 

účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

• 9. Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so 

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

(stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou. 

• 10. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá plánuje využiť výkopovú zeminu na terénne 

úpravy mimo miesta jej vzniku je povinná požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

• 11.Pôvodca odpadu, ktorý plánuje skladovať výkopovú zeminu mimo miesta jej vzniku, je povinný 

požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) 

zákona o odpadoch. 

• 12. 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.). 

• 13. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť povoľujúcemu orgánu vyjadrenie orgánu 

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

je investor povinný predložiť evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich 

zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie investora 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie nebude k žiadosti o vyjadrenie ku 

kolaudačnému konaniu predmetnej stavby akceptovať. 

Okresný úrad  Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné 

prostredie č. OU-IL-OSŽP-2021/001008-002 zo dňa 13.05.2021, navrhovaná činnosť „Sídelný útvar Pri salaši 

Nová Dubnica „  bola posudzovaná  podľa zákona   a bolo vydané záverečné  stanovisko  z procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie  pod č. OU-IL-OSŽP-2014/00070-041 GRA dňa 11.4.2014.Po 

preštudovaní predložených podkladov nezistil také skutočnosti vo veci umiestnenia stavby: Samostatne stojací 

rodinný donn Peter Ježik, Ludvíka Svobodu 542/1 018 51 Nová Dubnica, Jana Ježíková, Ludvíka Svobodu 

542/1, 018 51 Nová Dubnica na pozemku pare. č. KNC 778/150, 778/78 v k. ú. Veľkv Kolačm - Sidelnv útvar 

Pri salaši Nová Dubnica je súlade so zákonom , s vydaním  záverečným  stanoviskom podľa tohto zákona . 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne č. ORHZ-TN1-643-001/2020 zo 

dňa 14.08.2020 po posúdení projektovej dokumentácie  z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby 

pre územné rozhodnutie: „Samostatne stojaci rodinný dom Veľký Kolačín, pare. Č. 778/150, 778/78, 

k.ú. Veľký Kolačín“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu Štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 

zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  

predpisov. 
Mesto Nová Dubnica orgán ochrany ovzdušia: ŽP 1008/2021 zo dňa 11.05.2021  vydáva súhlas  na 

povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečistenia ovzdušia : 

• Žiadateľ bude realizovať stavbu malého zdroja znečistenia ovzdušia v súlade s projektovou dokumentáciou, 

platnou legislatívou a technickými normami 

• Po ukončení stavby požiada stavebník o súhlas na povolenie užívania malého zdroja znečistenia ovzdušia 

• Prevýšenie komína nad strechou budovy v súlade s vyhláškou 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší a v zmysle STN EN 15287-1+A/1- komíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

stavebného zákona . Stavebník je povinný v kolaudačnom konaní  na stavbu predložiť energetický certifikát 

v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

V uskutočnenom stavebnom konaní účastníci  konania neuplatnili námietky a pripomienky: 
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Odôvodnenie: 

Dňa 24.3.2021 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 28.10.2020 pod č. 

11520/2020 spis č. VÚPaD/1551/2020/Gá, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2020. 

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 zmysle  § 58a ods.3  stavebného zákona zverejnilo  na úradnej tabuli  mesta Nová Dubnica 

a internetovej stránke mesta www. novadubnica.sk nasledovné dokumenty vo veci  návrhu  na  vydanie 

stavebného povolenia stavby:  Samostatne stojaci rodinný dom  , na pozemkoch:   parcela  register “C“  

778/150,  parcela register „C“ 778/78  v k. ú. Veľký Kolačín , pre stavebníka: Peter Ježík , Ul. Ludvíka Svobodu 

542/1, 018 51 Nová Dubnica a  Jana Ježíková , Ul. Ludvíka Svobodu 542/1, 018 51 Nová Dubnica 

• Kópiu návrhu na vydanie  stavebného povolenia bez príloh zo dňa 24.03.2021 evidovanú pod č. 1595/2021 

(bez príloh) 

• Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vydané  Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti 

o životné prostredie, úsek EIA pod č. OU-IL-OSŽP-2014/00070-041 GRA dňa 11. 04. 2014 je zverejnené 

na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sidelny-utvar-pri-salasi 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala 

dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a 

dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

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. 

Stanoviská oznámili: Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, SPP- distribúcia a.s. Bratislava,    

Krajský pamiatkový úrad Trenčín,  Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Mesto Nová Dubnica- orgán 

ochrany vôd, orgán ochrany ovzdušia, Okresný úrad Ilava odbor starostlivosti o životné prostredie úsek 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 

vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky  schváleného 

územného plánu  Mesta Nová Dubnica, schváleného  Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici  uznesením č. 

132 zo dňa 13.12.2012  a s jeho záväznou časťou vyhlásenou VZN č.12/2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 

29.12.2012 a zmeny a doplnku č.1 schválenej mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici uznesením č. 114 

a s jeho záväznou časťou vyhlásenou VZN č.11/2015 , ktoré nadobudlo účinnosť 20.11.2015 a VZN č.9/2018 

schválené  uznesením č. 76 dňa 19.09.2018 a účinné 22.10.2018  

 Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia 

stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad  odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky  navrhovanej činnosti, ktorá bola 

predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie , uvedené v záverečnom stanovisku vydanom  

Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA pod č. OU-IL-OSŽP-

2014/00070-041  GRA dňa 11.4.2014 , ktoré vyplynuli  na základe  správy o hodnotení, odborného posudku 

vypracovaného podľa ustanovení § 36 zákona, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy, 

verejnosti a zvážení možných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa odporučilo v ďalšom 

procese  povoľovania realizáciu navrhovanej činnosti boli zapracované do podmienok pre realizáciu stavby.  

 

Účastníci konania neuplatnili námietky a pripomienky  o ktorých by musel stavebný úrad v konaní rozhodovať. 

 

http://www.novadubnica.sk/
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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: 

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní  v znení neskorších predpisov proti tomuto 

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

stavebný úradu  -  Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41 Nová Dubnica. 

Podľa § 140c ods.8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol 

účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu( § 29 ods.12,§37 ods.1 a §19.ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa §140c ods.9 

stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto 

rozhodnutia. 

Podľa § 54 ods.1 správneho poriadku  odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktoré napadnuté rozhodnutie 

vydal. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 

ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor 

  

Poplatok: 

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

60 písm. a ods. 1  vo výške 50.00 €, položky 60 písm. d ods. 4  vo výške 30.00 €, celkom 80.00 € bol zaplatený 

dňa 24.3.2021. 

Príloha: 

overená projektová dokumentácia (pre stavebníka, po právoplatnosti) 

 

 

Toto oznámenie rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa§ 69 ods.2 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 /obce/, internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu    a  www.slovensko.sk. Posledný deň vyvesenia je 

dňom doručenia. 

  

Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí nie sú známi stavebnému úradu sa oznamuje 

rozhodnutie touto verejnou vyhláškou podľa §18 ods.3 zákona č.71/1967 o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov. 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

 

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

účastníci (doručenky) 

1. Peter Ježík, Ludvíka Svobodu 542/1, 018 41  Nová Dubnica 

2. Jana Ježíková, Ludvíka Svobodu 542/1, 018 41  Nová Dubnica 

3. Realitka 4U, s.r.o., Námestie SNP súp. č. 7, 911 01  Trenčín 

4. B.S.B.A Michal Vašek, Šoltésovej 1724/5, 911 01  Trenčín 

5. Ľudmila Vašková, Šoltésovej 1724/5, 911 01  Trenčín 

6.  Účastníci konania podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene 

a doplnení niektorých zákonov- verejná vyhláška 

Projektanti: 

7. Ing. arch. Lubomír Bútora, Nad kostolom súp. č. 1115/19, 018 41  Dubnica nad Váhom 

8. Ing. Jaroslav Máťoš, CII 84/31, 018 41  Dubnica nad/Váhom 

9. Ing. Ľubomír Gašpárek, Námestie matice slovenskej súp. č. 4262/22, 018 41  Dubnica nad Váhom 

10. Ing. Vojtech Gábel, Pod Hájom súp. č. 1365/164, 018 41  Dubnica nad Váhom 

11. Jozef Cyprián, REVEL, Ml. Budovateľov 692/7, 018 41  Dubnica nad Váhom 

12. Ing. Drahomíra Heneková, D@M projekt, Pri potoku 1323, 913 21 Trenčianska Turná 

13. Ing. Miroslav Tomaník, Jesenského súp. č. 277/30, 017 01  Považská Bystrica 

14. Ing. Juraj Muran, Murano s.r.o., Dolné Naštice 201, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

 dotknuté orgány 

15. Okresné riaditeľstvo HaZZb Trenčín, Jesenského súp. č. 36, 911 01  Trenčín 

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

17. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP - EIA, Mierové námestie súp. č. 81/18, 019 01  Ilava 

18. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici súp. č. 7282/20A, 911 01  Trenčín 

19. Považská vodárenská spoločnosť a.s., ul. Nová súp. č. 133, 017 01  Považská Bystrica 

20. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

21. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina 

22. Mesto Nová Dubnica, cestný správny orgán, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

23. Mesto Nová Dubnica, orgán ochrany vôd, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 Co do spisu: 

24. Mesto Nová Dubnica, oddelenie VÚPa dopravy, Trenčianska súp. č. 45/41, 018 51  Nová Dubnica 

 

 

 


