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Číslo: 1/2020/000070 Dňa: 06.03.2020 
Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk) 
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
 
Navrhovatelia Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. Ivana Šúňová, 956 55 
Veľké Chlievany 6 podali dňa 24.01.2020 na Obecnom úrade Veľké Chlievany žiadosť 
o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ s návrhom 
umiestnenia na pozemkoch parc. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) v katastrálnom území Veľké 
Chlievany v obci Veľké Chlievany.  
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 
 
Obec Veľké Chlievany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 
zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s 
§ 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdila 
predložený návrh podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené 
dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania 
a oznámila začatie konania dňa 03.02.2020 verejnou vyhláškou. 
 
Územné konanie s ústnym pojednávaním sa uskutočnilo dňa 18.02.2020. Oznámenie bolo 
doručené všetkým dotknutým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám 
štátnej a verejnej správy. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a podľa 
§ 4 Vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
vydáva 
 

r o z h o d n u t i e 
o umiestnení stavby 

„Rodinný dom“.  
 
 

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) v katastrálnom území 
Veľké Chlievany v obci Veľké Chlievany, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese. 
 

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie: 
Projekt stavby rieši: 
Predmetom projektu je novostavba rodinného domu. Rodinný dom je dvojpodlažný objekt 
pozostávajúci z prízemia a poschodia, bez podpivničenia, zastrešený pultovou strechou. 
 
1 . NP:  zádverie, kúpelňa, izba, obývacia izba + jedáleň, kuchyňa, špajza. 
2.  NP:  schodisko, chodba, chodba, kúpelňa, izba, izba, spálňa, šatník. 
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II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby 
s okolitým životným prostredím. 

 
1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby:  

Rodinný dom : 
Odstupy stavby od susedných pozemkov: 

- od pozemku č. C-KN 372/3             min.        3,00 m  
- od pozemku č. C-KN 465                min.        7,31 m 
- od pozemku č. C-KN 371/2             min.      30,00 m  

 
Výškové pomery:                   výška hrebeňa  +6,799 m  
                                                výška okapu +5,575 m 
                                                úroveň terénu  -0,120 m 
 
Zastavaná plocha rodinného domu     82,50 m2 

Úžitková plocha rodinného domu       122,66 m2 

Obytná plocha                                     77,76 m2 

Obostavaný priestor                            524,00 m3 

 
2. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Ing. Igor Lobotka, 913 24 

Svinná 266. 
 
3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí 

pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona. 
 
4. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 

organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na 
výstavbu a zo STN: 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava pod č. CD 5822/2020 zo 
dňa 03.02.2020 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. preskúmala predloženú projektovú 
dokumentáciu a s vydaním územného rozhodnutia súhlasí. 
Do projektovej dokumentácie pre stavebné konanie žiadame zapracovať nasledovné: 
- Doplniť výkonovú bilanciu a hodnotu hlavného ističa pred elektromerom 
- Prívod k elektromerovému rozvádzaču popod komunikáciou umiestniť do chráničky 
- Rezy uloženia káblov a jednopólovú schému zapojenia. 
Pre vylúčenie pochybností toto stanovisko nenahrádza stanovisko spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. pre stavebné konanie. Za účelom vydania stanoviska 
k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie je potrebné, aby investor/stavebník 
predložil projektovú dokumentáciu v stupni pre stavebné konanie spolu so žiadosťou 
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. 
 
Nakoľko je rodinný dom projektovaný v tesnej blízkosti ochranného pásma 
nadzemného vedenia vysokého napätia 22 kV linky číslo 258 nie je zmena umiestnenia 
stavby, resp. udelenie výnimky z ochranného pásma možná. Zmena umiestnenia stavby je 
možná výhradne mimo ochranného pásma nadzemného vedenia vysokého napätia. 
 
V zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
žiadame rešpektované všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma. 
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany pod č. 
8519/2020/83 zo dňa 03.02.2020 
- S vydaním územného rozhodnutia na stavbu rodinného domu súhlasíme po splnení 

nasledovných podmienok: 
- Stavbu rodinného domu bude možné napojiť na odber pitnej vody novou samostatnou 

vodovodnou prípojkou s fakturačným meraním vody osadeným vo vodomernej šachte, 
- Nakoľko investor stavby nie je súčasne vlastníkom pozemku parc. č. 371/1 v kat. území 

Veľké Chlievany, k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme 
doriešenie majetko-právnych vzťahov k predmetnému pozemku, nakoľko zriadenie 
vodovodnej prípojky a teda odberného miesta je možné len na vlastníka nehnuteľnosti 
(pozemku), 

- K navrhovanému spôsobu odvedenia splaškových odpadových vôd z rodinného domu do 
vodotesnej žumpy vydá záväzné stanovisko obec, resp. príslušný OkÚ odb. ŽP. 

- Vodovodná prípojka bude pod cestou vedená v chráničke, 
- Požadujeme osadenie vyhľadávacieho vodiča na navrhovanú vodovodnú prípojku. 
- Pri križovaní navrhovanej elektrickej prípojky s verejným vodovodom požadujeme 

dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhovanú vodovodnú prípojku v mieste 
križovania uložiť do chráničky s presahom min. 1m, 

- V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme doložiť detail uloženia 
armatúr vo vodomernej šachte, pozdĺžny rez vodovodnej prípojky a výpočet potreby vody, 

- Kompletnú projektovú dokumentáciu spolu s listom vlastníctva a katastrálnu mapu 
pre stavebné povolenie požadujeme predložiť na vyjadrenie. 

- K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme taktiež predložiť 
právoplatné územné rozhodnutie. 

- Bolo doložené súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Bratislava č. 
SPFZ006969/2020, SPF64508/2020 zo dňa 07.01.2020 s umiestnením stavby „Rodinný 
dom“ stavebníka Ing. Ivany Šúňovej, Veľké Chlievany na pozemku E p. č. 520 v kat. 
území Veľké Chlievany. 

 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava pod č. SPFZ006969/2020 
SPFS64508/2020 zo dňa 17.01.2020 
SPF Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením stavby na pozemku SPF, podľa PD za 
podmienky: 
- Stavebník po konzultácii s príslušným regionálnym odborom vyhotoví geometrický plán 

podľa skutočného umiestnenia stavby 
- Do vydania stavebného povolenia stavby bude primeraná časť predmetného pozemku 

majetkoprávne vysporiadaná so SPF v zmysle platných právnych predpisov 
- Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 
 
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/NS/0073/2020//Kr zo 
dňa 10.01.2020 
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania 
nasledovných podmienok : 
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených 
v tomto vyjadrení, ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení, 
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- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 
pre účely stavebného konania, alebo pre konania podľa iných právnych predpisov, na 
posúdenie SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov požadujeme, aby stavebník : 
 rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 
 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 
906 01, 

 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou. 

- K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 
 

Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 pod č. 473-2/120/2020 zo dňa 
29.01.2020 

Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že na 
parcele č. 520 v k. ú. Veľké Chlievany, určenej na výstavbu rodinného domu 
neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p. 

 
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava č. 6612002404 zo dňa 28.01.2020 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 
nasledovné : 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník 
nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:  
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 38 5325504. 
4.  V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 
povinnosti zodpovedá projektant. 
5.  Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6.  Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorom 
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počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
7.  V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8.  Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení. 
9.  V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 
povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové 
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 
týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. a DIGI 
Slovakia, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na 
adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi : 
Anton Laco, anton.laco@telekom.sk, +421 38 7490399, 0902719840 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK Spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s a DIGI Slovakia, s.r.o. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s a DIGI Slovakia s.r.o. 
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V prípade, že zámer stavebníka pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť : 
-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 
Slovak Telekom, a.s. 
-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 
vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : 
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 
UPOZORNENIE : V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 
s rôznou funkčnosťou. 
2.  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 
je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že sa 
zabezpečí : 
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-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 
-Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené 
-Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
-Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) 
-Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
-Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
-Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 
-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že ST nezodpovedá za 
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 
UPOZORNENIE : V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3.  V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4.  Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 
 
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08  Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., 
Letná796/9, 921 01  Piešťany) č. BA-0384/2020 zo dňa 28.01.2020 
Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, Metodova 8, 
821 08  Bratislava. 
 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č. 
ASM-41-198/2020 zo dňa 29.01.2020 
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore 
stavby evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných 
parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín č. KPUTN-
2010/3475-2/10102/NIP zo dňa 11.02.2020 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) 
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca 
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo, 
alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr 
na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do 
obhliadky 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 ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 
a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a 
z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického 
výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je 
povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od 
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vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom 
archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 
rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.  
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby 
v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie. 

 
4. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. 
 
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu 
konania v stanovených lehotách uplatnili ústne námietky a pripomienky k umiestneniu a 
uskutočneniu predmetnej zmeny stavby, o ktorých stavebný úrad musel rozhodovať. 

Dňa 12.02.2020 bol na obecný úrad doručený list uplatňujúci námietky Márie Čapkovej, 
bytom Ľ. Zúbka 7, 841 01 Bratislava vlastníčky susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 
404), ktorý je súčasťou podkladov pre vydanie rozhodnutia:  
Znenie námietky č. 1: 
1. ,,Obcou Veľké Chlievany mi bolo doručené „oznámenie o začatí územného konania“ 
formou Verejnej vyhlášky č.1/2020/000032 zo dňa 03.02.2020. Navrhovatelia Mgr. Marek 
Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. Ivana Šúňová, 956 55 Veľké Chlievany 6 podali dňa 
24.01,2020 na obecnom úrade Veľké Chlievany žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby „Rodinný dom" na p. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) v k.ú. Veľké Chlievany v 
obci Veľké Chlievany. Ako vlastnícka susednej nehnuteľnosti pozemku p. č. E-KN 288/1, LV 
č.404, podávam tieto námietky: 
a) V zmysle evidencie KN navrhovateľ nemá žiadny právny vzťah k parcele, na ktorej 
chce stavať rodinný dom. V zmysle evidencie KN parcela p.  č. C-KN 371/1 nemá založený list 
vlastníctva. Na LV č.645 je uvedený vlastník p. č. E-KN 520 Slovenský pozemkový fond. 
b) V zmysle územného plánu publikovaného na oficiálnej stránke Obce Veľké Chlievany 
sa pozemky E-KN 520 a E-KN 288/1 nachádzajú v územnom celku ÚC4, to znamená, že sú 
rovnocenné z hľadiska možnej zástavby. 
c) Ak by bolo územné rozhodnutie v zmysle predloženého návrhu vydané, parcela p. č. E-
KN 288/1 bude úplne odrezaná od miestnej komunikácie v zmysle ÚP, čo je neakceptovateľné, 
keďže na svoj pozemok nebudem mať prístup z miestnej komunikácie. Takisto bude 
problematické napojenie na miestne rozvody elektriny NN (aj napriek tomu, že časť 
vzdušného vedenia WN do obce ide nad mojim pozemkom) a je uvažovaná trafostanica pri 
miestnej komunikácii. To isté sa týka aj napojenia na miestne rozvody vody a kanalizácie, 
ktoré taktiež v zmysle ÚP vedú pod (resp. vedľa komunikácie), od ktorej ma oddeľuje p.č. E-
KN 520. Len pre ilustráciu nezmyselného stavu, ktorý by vznikol súhlasným stanoviskom obce 
k horeuvedenému návrhu uvádzam, že p. č .C-KN 371/1 má výmeru 3768 m2, a p. č. .E-KN 
288/1 má výmeru 14026 m2, čiže zvýhodnením jedného vlastníka (navrhovateľa) na úkor 
iného (mňa) by mi vznikla škoda neprimerane vyššia a zvýhodnenie navrhovateľa by bolo 
taktiež neúmerné výmere dotknutých parciel. Bolo by porušené pravidlo, že vlastníci druhovo 
rovnakej vecí musia mať rovnaký zákonom stanovený obsah svojho vlastníckeho práva v 
zmysle čí.20 ods.1 Ústavného zák. č.460/1992 v zmysle zmien a doplnkov. 
d) Je potrebné taktiež upozorniť, že rozsah škôd by bol v prípade súhlasného stanoviska 
obce násobne vyšší z titulu toho, že moja parcela nie je jediná, ktorú by odrezanie od 
komunikácie a inžinierskych sietí (1S) postihlo, pretože pozemok p. č. C-KN 371/1 oddeľuje 
od miestnej komunikácie a IS rad parciel (viď katastrálnu mapu), ktorých celková výmera 
presahuje desiatky krát výmeru p. č. C-KN 371/1. 
Na záver uvádzam, že pokiaľ nebude zabezpečený riadny, plnohodnotný, nerušený, 
neobmedzený prístup na pozemok p. č. E-KN 288/1 z miestnej komunikácie cez px. E-KN 520 
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(C-KN 371/1) a taktiež prístup ku všetkým inžinierskym sieťam v zmysle ÚP cez pozemok E- 
KN 520 (C-KN 371/1), s vydaním súhlasného stanoviska k návrhu o vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom" na p č.C-KN 371/1 (E-KN 520) v k.ú. Veľké 
Chlievany v obci Veľké Chlievany v zmysle horeuvedenej vyhlášky NESÚHLASÍM. 
Rozhodnutie o námietke: Obsahu námietky č. 1 ods. a. sa nevyhovuje v celom rozsahu. 
Obsahu námietky č. 1 ods. b. sa nevyhovuje v celom rozsahu. Obsahu námietky č. 1 ods. c. sa 
vyhovuje v celom rozsahu. Obsahu námietky č. 1 ods. d. sa nevyhovuje v celom rozsahu. 
Námietke č. 1 uvádzanej ako záver sa vyhovuje v celom rozsahu.  

Dňa 14.02.2020 bol na obecný úrad doručený list uplatňujúci námietky Ignáca Baca, bytom 
956 55 Veľké Chlievany 10 spoluvlastníka susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 418, 
419), ktorý je súčasťou podkladov pre vydanie rozhodnutia:  
Znenie námietky: 
2. ,,Námietka-sťažnosť-vyjadrenie účastníka konania: V súlade s ustanovením § 34 
zákona č. 50/1976 Zb. podávam týmto vyjadrenie k žiadosti o začatí územného konania 
o umiestnení stavby „Rodinný dom“ s návrhom umiestnenia na pozemkoch parc. č. C-KN 
371/1 (E-KN 520) v katastrálnom území Veľké Chlievany v obci Veľké Chlievany. Vyjadrenie 
podávam ako účastník konania § 34 ods. 2 stavebného zákona, keďže rozhodnutím vo vyššie 
uvedenom konaní môžem byť priamo dotknutý na svojich právach. Predovšetkým môže dôjsť 
k zásahu do môjho vlastníckeho práva garantovaného ústavou Slovenskej republiky v čl. 20, 
keďže som vlastníkom parciel č. 298 LV 418 a parcely č. 299 LV 419 a pri odpredaji parcely 
č. 371/1 navrhovateľom Mgr. Marekovi Šúňovi bytom Veľké Chlievany 6 a Ing. Ivane Šúňovej 
bytom Veľké Chlievany 6 sa mi zneprístupní vstup z obecnej cesty parc. č. 514/1 na moje 
parcely č. 298 a 299/1. Týmto dávam nesúhlas s umiestnením stavby na parcele č. 371/1 
a k odpredaju parcely 371/1 p. Šúňovi a p. Šúňovej. Žiadam, aby mali prednostné právo 
k odkúpeniu parcely 371/1 iba vlastníci dotknutých parciel č. 286-299/1. 
Rozhodnutie o námietke: Stavebný úrad obsahu námietky č. 2 vyhovuje v rozsahu 
sprístupnenia vstupu z obecnej cesty. Obsahu námietky č. 2 sa nevyhovuje vo zvyšnej časti 
rozsahu.  

Dňa 16.02.2020 bol na obecný úrad doručené mailom vyjadrenie Borisa Bátoru, bytom 956 
55 Dvorec 83 spoluvlastníka susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 357, ktorý je súčasťou 
podkladov pre vydanie rozhodnutia:  
Znenie námietky č. 3: Posielam Vám svoje vyjadrenie k Vášmu e-mailu. Nakoľko som 
momentálne mimo Slovenska a nemôžem sa zúčastniť pripomienkového konania a nemám 
bližšie informácie predbežne vyjadrujem svoj nesúhlas s odpredajom, pretože podľa 
katastrálnej mapy mi bude zamedzený prístup k mojej nehnuteľnosti. 
Rozhodnutie o námietke: Stavebný úrad obsahu námietky č. 3 nevyhovuje v rozsahu 
nesúhlasu s odpredajom. Obsahu námietky č. 3 sa vyhovuje v rozsahu zamedzenia prístupu 
k nehnuteľnosti. 
 
Ivan Čapek, bytom Janáčkova 5, Bratislava si dňa 18.02.2020 počas ústneho pojednávania 
ústne do zápisnice uplatnil námietku:  
Znenie námietky č. 4: 
„Územný plán obce sa ku dňu územného konania spracováva, zatial nie je schválený. 
Odvolávam sa na § 39d stavebného zákona a podotýkam, že stavebný úrad neprihliadal 
a nevydal rozhodnutie o stavebnej závere v zmysle § 39 d stavebného zákona. V zmysle 
neschváleného územného plánu, ak by bolo vydané rozhodnutie, stratíme prístup, príjazd 
a pripojenie na inžinierske siete, ktoré sú uvažované v návrhu územného plánu. Pokiaľ 
nebudeme mať zabezpečený cez dotknutú parcelu prístup, príjazd a zriadenie inžinierskych 
sietí cez pozemok, ktorý je predmetom územného konania na ktorej sa plánuje výstavba 
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rodinného domu v čo najkratšej dĺžke nesúhlasíme s vydaním súhlasného rozhodnutia. 
V zmysle navrhovaného územného plánu sa dotknutá parcela nachádza v lokalite UC 4 a je 
rovnaké ako umiestnenie  parcely mojej matky. A trváme na písomných pripomienkach. 
V zmysle verejnej vyhlášky, ktorá bola doručená mojej matke namietam vetu “že schválená 
územnoplánovacia dokumentácia neexistuje.“ 
Rozhodnutie o námietke: Stavebný úrad obsahu námietky č. 4 vyhovuje v celom rozsahu. 
 
Ignác Baco, 956 55 Veľké Chlievany 10 si dňa 18.02.2020 počas ústneho pojednávania 
ústne do zápisnice uplatnil námietku:  
Znenie námietky č. 5: 
„Nesúhlasím s navrhovaným stavom nakoľko mi zneprístupní vjazd na moje parcely a tým 
pádom nemôžem riadne užívať.“ 
Rozhodnutie o námietke: Stavebný úrad obsahu námietky č. 5 vyhovuje v celom rozsahu. 
 
Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6 sa dňa 18.02.2020 počas ústneho pojednávania 
ústne vyjadril do zápisnice k horeuvedeným námietkam:  
„Pre príjazdovú cestu k uvedeným pozemkom nachádzajúcim sa za riešeným pozemkom a 
zriadenia inžinierskych sietí bude riešené zriadením vecného bremena v rozsahu ochranného 
pásma vysokého napätia. Vecné bremeno bude v práve prechodu, prejazdu osobnými aj 
nákladnými vozidlami a zriadenia inžinierskych sietí a stavieb v prospech všetkých pozemkov 
priamo susediacich parciel v zadnej časti pozemku parc. č.  E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 
288/2, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 
295/2, 295/3, 296, 297, 298 v katastrálnom území Veľké Chlievany.“ 
 
Ivan Čapek, bytom Janáčkova 5, Bratislava sa vyjadril k návrhu Mgr. Mareka Šúňa 
„Súhlasím s návrhom Mareka Šúňa a žiadam doplniť daný stav do pripravovaného územného 
plánu.“ 
 
Ignác Baco, 956 55 Veľké Chlievany 10 sa vyjadril k návrhu Mgr. Mareka Šúňa „Súhlasím 
s umiestnením stavby.“ 
 
Stavebný úrad: „Stavebný úrad konštatuje, že došlo k dohode účastníkov konania 
uplatňujúcich si horeuvedené námietky k predmetnej stavbe. Dohode účastníkov konania 
vyhovel“. 

Ostatní účastníci konania v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne 
písomné ani ústne námietky a pripomienky k uskutočneniu predmetnej stavby, o ktorých by 
stavebný úrad musel rozhodovať. 
 
 
 

Odôvodnenie: 
 

 
Navrhovatelia Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. Ivana Šúňová, 956 55 

Veľké Chlievany 6 podali dňa 24.01.2020 na Obecnom úrade Veľké Chlievany žiadosť 
o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“, s návrhom 
umiestnenia na pozemkoch parc. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) v katastrálnom území Veľké 
Chlievany v obci Veľké Chlievany. 
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Stavebný úrad žiadosť preskúmal a následne oznámil listom č. 1/2020/000032 zo dňa 
03.02.2020 začatie územného konania všetkým dotknutým účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a organizáciám štátnej a verejnej správy. Oznámenie o začatí územného konania 
bolo doručené aj verejnou vyhláškou z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
 
Súčasne stavebný úrad súčasne upozornil, že účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 
stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr v deň ústneho 
pojednávania. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 
 

Dňa 12.02.2020 bol na obecný úrad doručený list uplatňujúci námietky Márie Čapkovej, 
bytom Ľ. Zúbka 7, 841 01 Bratislava vlastníčky susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 
404), ktorý je súčasťou podkladov pre vydanie rozhodnutia:  
Znenie námietky č. 1: ,,Obcou Veľké Chlievany mi bolo doručené „oznámenie o začatí 
územného konania“ formou Verejnej vyhlášky č. 1/2020/000032 zo dňa 03.02.2020. 
Navrhovatelia Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. Ivana Šúňová, 956 55 Veľké 
Chlievany 6 podali dňa 24.01.2020 na obecnom úrade Veľké Chlievany žiadosť o vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ na p. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) 
v k.ú. Veľké Chlievany v obci Veľké Chlievany, Ako vlastníčka susednej nehnuteľnosti 
pozemku p. č. E-KN 288/1, LV č.404, podávam tieto námietky: 
a) V zmysle evidencie KN navrhovateľ nemá žiadny právny vzťah k parcele, na ktorej chce 
stavať rodinný dom. V zmysle evidencie KN parcela p.  č. C-KN 371/1 nemá založený list 
vlastníctva. Na LV č. 645 je uvedený vlastník p. č. E-KN 520 Slovenský pozemkový fond. 
b) V zmysle územného plánu publikovaného na oficiálnej stránke Obce Veľké Chlievany sa 
pozemky E-KN 520 a E-KN 288/1 nachádzajú v územnom celku ÚC4, to znamená, že sú 
rovnocenné z hľadiska možnej zástavby. 
c) Ak by bolo územné rozhodnutie v zmysle predloženého návrhu vydané, parcela p. č. E-KN 
288/1 bude úplne odrezaná od miestnej komunikácie v zmysle ÚP, čo je neakceptovateľné, 
keďže na svoj pozemok nebudem mať prístup z miestnej komunikácie. Takisto bude 
problematické napojenie na miestne rozvody elektriny NN (aj napriek tomu, že časť 
vzdušného vedenia WN do obce ide nad mojim pozemkom) a je uvažovaná trafostanica pri 
miestnej komunikácii. To isté sa týka aj napojenia na miestne rozvody vody a kanalizácie, 
ktoré taktiež v zmysle ÚP vedú pod (resp. vedľa komunikácie), od ktorej ma oddeľuje p.č. E-
KN 520. Len pre ilustráciu nezmyselného stavu, ktorý by vznikol súhlasným stanoviskom 
obce k horeuvedenému návrhu uvádzam, že p. č .C-KN 371/1 má výmeru 3768 m2, a p. č. .E-
KN 288/1 má výmeru 14026 m2, čiže zvýhodnením jedného vlastníka (navrhovateľa) na úkor 
iného (mňa) by mi vznikla škoda neprimerane vyššia a zvýhodnenie navrhovateľa by bolo 
taktiež neúmerné výmere dotknutých parciel. Bolo by porušené pravidlo, že vlastníci druhovo 
rovnakej vecí musia mať rovnakým zákonom stanovený obsah svojho vlastníckeho práva v 
zmysle čí.20 ods.1 Ústavného zák. č. 460/1992 v zmysle zmien a doplnkov. 
d) Je potrebné taktiež upozorniť, že rozsah škôd by bol v prípade súhlasného stanoviska obce 
násobne vyšší z titulu toho, že moja parcela nie je jediná, ktorú by odrezanie od komunikácie 
a inžinierskych sietí (1S) postihlo, pretože pozemok p. č. C-KN 371/1 oddeľuje od miestnej 
komunikácie a IS rad parciel (viď katastrálnu mapu), ktorých celková výmera presahuje 
desiatky krát výmeru p. č. C-KN 371/1, 
Na záver uvádzam, že pokiaľ nebude zabezpečený riadny, plnohodnotný, nerušený, 
neobmedzený prístup na pozemok p. č. E-KN 288/1 z miestnej komunikácie cez px. E-KN 
520 (C-KN 371/1) a taktiež prístup ku všetkým inžinierskym sieťam v zmysle ÚP cez 
pozemok E- KN 520 (C-KN 371/1), s vydaním súhlasného stanoviska k návrhu o vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ na p. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) 
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v k.ú. Veľké Chlievany v obci Veľké Chlievany v zmysle horeuvedenej vyhlášky 
NESÚHLASÍM. 
Obsahu námietky č. 1 ods. a. sa nevyhovuje v celom rozsahu.  
Vlastníkom dotknutého pozemku parc. č. E-KN 520 v katastrálnom území Veľké Chlievany 
je podľa LV č. 645 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava, ktorý 
stanoviskom pod č. SPFZ 006969/2020 SPPS 64508/2020 zo dňa 17.01.2020 súhlasí 
s umiestnení stavby pre navrhovateľov Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. 
Ivana Šúňová, 956 55 Veľké Chlievany 6. 
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
obsahuje, ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby a o využití územia, súhlas 
vlastníka. 
Obsahu námietky č. 1 ods. b. sa nevyhovuje v celom rozsahu.  
Obec Veľké Chlievany nemá schválenú platnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Obec Veľké 
Chlievany spracováva územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá je v štádiu zapracovávania 
jednotlivých požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí 
a občanov obce Veľké Chlievany. 
Obsahu námietky č. 1 ods. c. sa vyhovuje v celom rozsahu.  
Počas ústneho pojednávania dňa 18.02.2020 došlo k dohode účastníkov konania, kde sa 
navrhovateľ Mgr. Marek Šúň zaviazal zriadiť vecné bremeno pre príjazdovú cestu 
k uvedeným pozemkom nachádzajúcim sa za riešeným pozemkom a zriadenia inžinierskych 
sietí bude riešené zriadením vecného bremena v rozsahu ochranného pásma vysokého napätia. 
Vecné bremeno bude v práve prechodu, prejazdu osobnými aj nákladnými vozidlami 
a zriadenia inžinierskych sietí a stavieb v prospech všetkých pozemkov priamo susediacich 
parciel v zadnej časti pozemku parc. č. E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 
291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 295/2, 295/3, 
296, 297, 298 v katastrálnom území Veľké Chlievany. 
Obsahu námietky č. 1 ods. d. sa nevyhovuje v celom rozsahu.  
Stavebný úrad má za to, že obec Veľké Chlievany nemá schválenú platnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu a pozemky umiestnené za pozemkom parc. č. E-KN 520 v katastrálnom území 
Veľké Chlievany nie sú vedené ako stavebné pozemky a podľa katastra nehnuteľností sú stále 
vedené ako „Orná pôda“. 
Námietke č. 1 uvádzanej ako záver sa vyhovuje v celom rozsahu. Počas ústneho pojednávania 
dňa 18.02.2020 došlo k dohode účastníkov konania, kde sa navrhovateľ Mgr. Marek Šúň 
zaviazal zriadiť vecné bremeno pre príjazdovú cestu k uvedeným pozemkom nachádzajúcim 
sa za riešeným pozemkom a zriadenia inžinierskych sietí bude riešené zriadením vecného 
bremena v rozsahu ochranného pásma vysokého napätia. Vecné bremeno bude v práve 
prechodu, prejazdu osobnými aj nákladnými vozidlami a zriadenia inžinierskych sietí 
a stavieb v prospech všetkých pozemkov priamo susediacich parciel v zadnej časti pozemku 
parc. č. E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 
292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 295/2, 295/3, 296, 297, 298 v katastrálnom území 
Veľké Chlievany. Stavebný úrad dohode účastníkov vyhovel. 
 
Dňa 14.02.2020 bol na obecný úrad doručený list uplatňujúci námietky Ignáca Baca, bytom 
956 55 Veľké Chlievany 10 spoluvlastníka susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 418, 
419), ktorý je súčasťou podkladov pre vydanie rozhodnutia:  
Znenie námietky č. 2: ,,Námietka-sťažnosť-vyjadrenie účastníka konania : V súlade s 
ustanovením § 34 zákona č. 50/1976 Zb. podávam týmto vyjadrenie k žiadosti o začatí 
územného konania o umiestnení stavby „Rodinný dom“ s návrhom umiestnenia na 
pozemkoch parc. č. C-KN 371/1 (E-KN 520) v katastrálnom území Veľké Chlievany v obci 
Veľké Chlievany. Vyjadrenie podávam ako účastník konania § 34 ods. 2 stavebného zákona, 
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keďže rozhodnutím vo vyššie uvedenom konaní môžem byť priamo dotknutý na svojich 
právach. Predovšetkým môže dôjsť k zásahu do môjho vlastníckeho práva garantovaného 
ústavou Slovenskej republiky v čl. 20, keďže som vlastníkom parciel č. 298 LV 418 a parcely 
č. 299 LV 419 a pri odpredaji parcely č. 371/1 navrhovateľom Mgr. Marekovi Šúňovi bytom 
Veľké Chlievany 6 a Ing. Ivane Šúňovej bytom Veľké Chlievany 6 sa mi zneprístupní vstup z 
obecnej cesty parc. č. 514/1 na moje parcely č. 298 a 299/1. Týmto dávam nesúhlas s 
umiestnením stavby na parcele č. 371/1 a k odpredaju parcely 371/1 p. Šúňovi a p. Šúňovej. 
Žiadam aby mali prednostné právo k odkúpeniu parcely 371/1 iba vlastníci dotknutých parciel 
č. 286-299/1. 
Rozhodnutie o námietke: Stavebný úrad obsahu námietky č. 2 vyhovuje v rozsahu 
sprístupnenia vstupu z obecnej cesty.  
Počas ústneho pojednávania dňa 18.02.2020 došlo k dohode účastníkov konania, kde sa 
navrhovateľ Mgr. Marek Šúň zaviazal zriadiť vecné bremeno pre príjazdovú cestu 
k uvedeným pozemkom nachádzajúcim sa za riešeným pozemkom a zriadenia inžinierskych 
sietí bude riešené zriadením vecného bremena v rozsahu ochranného pásma vysokého napätia. 
Vecné bremeno bude v práve prechodu, prejazdu osobnými aj nákladnými vozidlami 
a zriadenia inžinierskych sietí a stavieb v prospech všetkých pozemkov priamo susediacich 
parciel v zadnej časti pozemku parc. č. E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 
291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 295/2, 295/3, 
296, 297, 298 v katastrálnom území Veľké Chlievany. Stavebný úrad dohode účastníkov 
vyhovel. 
Obsahu námietky č. 2 sa nevyhovuje vo zvyšnej časti rozsahu. 
Stavebný úrad nie je oprávnený orgán na určovanie kúpno-predajných vzťahov. Vlastníkom 
dotknutého pozemku parc. č. E-KN 520 v katastrálnom území Veľké Chlievany je podľa LV 
č. 645 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava, ktorý stanoviskom pod č. 
SPFZ 006969/2020 SPPS 64508/2020 zo dňa 17.01.2020 súhlasí s umiestnení stavby pre 
navrhovateľov Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. Ivana Šúňová, 956 55 Veľké 
Chlievany 6. 
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
obsahuje, ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby a o využití územia, súhlas 
vlastníka. 

Dňa 16.02.2020 bol na obecný úrad doručené mailom vyjadrenie Borisa Bátoru, bytom 956 
55 Dvorec 83 spoluvlastníka susednej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 357, ktorý je súčasťou 
podkladov pre vydanie rozhodnutia. Znenie námietky č. 3: Posielam Vám svoje vyjadrenie 
k Vášmu e-mailu. Nakoľko som momentálne mimo Slovenska a nemôžem sa zúčastniť 
pripomienkového konania a nemám bližšie informácie predbežne vyjadrujem svoj nesúhlas 
s odpredajom, pretože podľa katastrálnej mapy mi bude zamedzený prístup k mojej 
nehnuteľnosti. 
Stavebný úrad obsahu námietky č. 3 nevyhovuje v rozsahu nesúhlasu s odpredajom. Stavebný 
úrad nie je oprávnený orgán na určovanie kúpno-predajných vzťahov. Vlastníkom dotknutého 
pozemku parc. č. E-KN 520 v katastrálnom území Veľké Chlievany je podľa LV č. 645 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava, ktorý stanoviskom pod č. SPFZ 
006969/2020 SPPS 64508/2020 zo dňa 17.01.2020 súhlasí s umiestnení stavby pre 
navrhovateľov Mgr. Marek Šúň, 956 55 Veľké Chlievany 6, Ing. Ivana Šúňová, 956 55 Veľké 
Chlievany 6. 
Podľa § 3 ods. 1 písm. e) Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Návrh na vydanie územného rozhodnutia 
obsahuje, ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestení stavby a o využití územia, súhlas 
vlastníka. 
Obsahu námietky č. 3 sa vyhovuje v rozsahu zamedzenia prístupu k nehnuteľnosti. 
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Počas ústneho pojednávania dňa 18.02.2020 došlo k dohode účastníkov konania, kde sa 
navrhovateľ Mgr. Marek Šúň zaviazal zriadiť vecné bremeno pre príjazdovú cestu 
k uvedeným pozemkom nachádzajúcim sa za riešeným pozemkom a zriadenia inžinierskych 
sietí bude riešené zriadením vecného bremena v rozsahu ochranného pásma vysokého napätia. 
Vecné bremeno bude v práve prechodu, prejazdu osobnými aj nákladnými vozidlami 
a zriadenia inžinierskych sietí a stavieb v prospech všetkých pozemkov priamo susediacich 
parciel v zadnej časti pozemku parc. č. E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 
291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 295/2, 295/3, 
296, 297, 298 v katastrálnom území Veľké Chlievany. Stavebný úrad dohode účastníkov 
vyhovel. 
 
Miestne šetrenie sa uskutočnilo dňa 18.02.2020. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili 
účastníci konania tak, ako je to uvedené v zápisnici zo dňa 18.02.2020. Na ústnom 
pojednávaní bol stavebník vyzvaný na doplnenie podkladov pre vydanie rozhodnutia. 
 
Ignác Baco, 956 55 Veľké Chlievany 10 si dňa 18.02.2020 počas ústneho pojednávania ústne 
do zápisnice uplatnil námietku:  
Znenie námietky č. 4: „Nesúhlasím s navrhovaným stavom nakoľko mi zneprístupní vjazd na 
moje parcely a tým pádom nemôžem riadne užívať.“ Stavebný úrad obsahu námietky č. 5 
vyhovuje v celom rozsahu. 
Počas ústneho pojednávania dňa 18.02.2020 došlo k dohode účastníkov konania, kde sa 
navrhovateľ Mgr. Marek Šúň zaviazal zriadiť vecné bremeno pre príjazdovú cestu 
k uvedeným pozemkom nachádzajúcim sa za riešeným pozemkom a zriadenia inžinierskych 
sietí bude riešené zriadením vecného bremena v rozsahu ochranného pásma vysokého napätia. 
Vecné bremeno bude v práve prechodu, prejazdu osobnými aj nákladnými vozidlami 
a zriadenia inžinierskych sietí a stavieb v prospech všetkých pozemkov priamo susediacich 
parciel v zadnej časti pozemku parc. č. E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 
291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 295/2, 295/3, 
296, 297, 298 v katastrálnom území Veľké Chlievany. Stavebný úrad dohode účastníkov 
vyhovel. 
 
Ivan Čapek, bytom Janáčkova 5, Bratislava si dňa 18.02.2020 počas ústneho pojednávania 
ústne do zápisnice uplatnil námietku č. 5: „Územný plán obce sa ku dňa územného konania 
spracováva, zatial nie je schválený. Odvolávam sa na § 39d stavebného zákona a podotýkam, 
že stavebný úrad neprihliadal a nevydal rozhodnutie o stavebnej závere v zmysle § 39 d 
stavebného zákona. V zmysle neschváleného územného plánu, ak by bolo vydané rozhodnutie, 
stratíme prístup, príjazd a pripojenie na inžinierske siete, ktoré sú uvažované v návrhu 
územného plánu. Pokiaľ nebudeme mať zabezpečený cez dotknutú parcelu prístup, príjazd 
a zriadenie inžinierskych sietí cez pozemok, ktorý je predmetom územného konania, na ktorej 
sa plánuje výstavba rodinného domu v čo najkratšej dĺžke nesúhlasíme s vydaním súhlasného 
rozhodnutia. V zmysle navrhovaného územného plánu sa dotknutá parcela nachádza 
v lokalite UC 4 a je rovnaké ako umiestnenie  parcely mojej matky. A trváme na písomných 
pripomienkach. V zmysle verejnej vyhlášky, ktorá bola doručená mojej matke namietam vetu, 
že schválená územnoplánovacia dokumentácia neexistuje.“ Stavebný úrad obsahu námietky č. 
5 vyhovuje v celom rozsahu. 
Počas ústneho pojednávania dňa 18.02.2020 došlo k dohode účastníkov konania, kde sa 
navrhovateľ Mgr. Marek Šúň zaviazal zriadiť vecné bremeno pre príjazdovú cestu 
k uvedeným pozemkom nachádzajúcim sa za riešeným pozemkom a zriadenia inžinierskych 
sietí bude riešené zriadením vecného bremena v rozsahu ochranného pásma vysokého napätia. 
Vecné bremeno bude v práve prechodu, prejazdu osobnými aj nákladnými vozidlami 
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a zriadenia inžinierskych sietí a stavieb v prospech všetkých pozemkov priamo susediacich 
parciel v zadnej časti pozemku parc. č. E-KN 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 289, 290, 
291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/31, 292/32, 292/4, 293, 294, 295/11, 295/12, 295/2, 295/3, 
296, 297, 298 v katastrálnom území Veľké Chlievany. Stavebný úrad dohode účastníkov 
vyhovel. 
Stavebný úrad skonštatoval, že došlo k dohode účastníkov konania uplatňujúcich si 
horeuvedené námietky k predmetnej stavbe. Dohode účastníkov konania vyhovel. 
K namietaniu vety „že schválená územnoplánovacia dokumentácia neexistuje“ stavebný úrad 
prehlasuje, že došlo k chybe v písaní. 
 
Ivan Čapek, bytom Janáčkova 5, Bratislava sa vyjadril k návrhu Mgr. Mareka Šúňa „Súhlasím 
s návrhom Mareka Šúňa a žiadam doplniť daný stav do pripravovaného územného plánu.“ 
 
Ignác Baco, 956 55 Veľké Chlievany 10 sa vyjadril k návrhu Mgr. Mareka Šúňa „Súhlasím 
s umiestnením stavby.“ 
 
Stavebný úrad: „Stavebný úrad konštatuje, že došlo k dohode účastníkov konania 
uplatňujúcich si horeuvedené námietky k predmetnej stavbe. Dohode účastníkov konania 
vyhovel“. 
 
Dňa 19.02.2020 bol na tunajší stavebný úrad doručený posledný doklad chýbajúci pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby. 
 
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
 
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: 
 List vlastníctva č. 645, k. ú. Veľké Chlievany 
 Kópia katastrálnej mapy 
 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 
 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava pod č. CD 5822/2020 

zo dňa 03.02.2020 
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany pod 

č. 8519/2020/83 zo dňa 03.02.2020 
 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08  Bratislava (Michlovsky, spol. s r.o., Letná 

796/9, 921 01  Piešťany) č. BA-0384/2020 zo dňa 28.01.2020 
 SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/NS/001732020/Kr 

zo dňa 19.02.2020 
 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 pod č. 473-2/120/2020 zo 

dňa 29.01.2020 
 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6612002404 zo dňa 

28.01.2020 
 Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava č. 

ASM – 41 – 198/2020 zo dňa 29.01.2020 
 Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01  Trenčín č. 

KPUTN-2020/3475-2/10102/NIP zo dňa 11.02.2020 
 Zápisnica z územného konania zo dňa 18.02.2020 
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15. Boris Bátora, 956 55 Dvorec 83 
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 
17. Obec Veľké Chlievany 
Verejnou vyhláškou vlastníkom susedných nehnuteľností s neznámym pobytom 
a domnelým dedičom po nebohom Jozefovi Gunišovi, narodenom 22.07.1952. 
Na vedomie: 
18. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01  Bánovce nad Bebravou, ŠSOPaK 
19. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 

01  Bánovce nad Bebravou 
20. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
21. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
22. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
23. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55  

Topoľčany 
24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
25. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
26. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
27. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín 
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