
Obec Veľké Chlievany
956 55  Veľké Chlievany 80

Číslo: 1/2020/000103  Dňa: 02.04.2020
Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ  Peter Kobida, 957 03 Dežerice 20 podal dňa 12.11.2019 na Obecnom
úrade Veľké Chlievany žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV
KOBIDA  Veľké  Chlievany“,  členenej  na  stavebné  objekty  „SO  01  komunikácie
a spevnené plochy“, „SO Rozšírenie vodovodu“, SO Dažďová kanalizácia“, s návrhom
umiestnenia  na pozemkoch parc.  č.  C-KN  228/8,  228/9,  228/26,  228/27,  228/35,  228/36,
228/37,  228/38,  228/41,  231/1 v katastrálnom  území  Veľké  Chlievany  v obci  Veľké
Chlievany.

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 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

„IBV KOBIDA Veľké Chlievany“

členenú na objekty:
SO 01 komunikácie a spevnené plochy
SO Rozšírenie vodovodu
SO Dažďová kanalizácia 

na pozemkoch parciel: C-KN  228/8,  228/9,  228/26,  228/27,  228/35,  228/36,  228/37,
228/38, 228/41, 231/1

v katastrálnom území: Veľké Chlievany

v obci:             Veľké Chlievany.

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:
SO Rozšírenie vodovodu
Projektová dokumentácia rieši návrh rozšírenia verejného vodovodu pre plánovanú výstavbu
11 rodinných domou v obci Veľké Chlievany, PD a je vypracovaná v stupni pre stavebné
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povolenie.
Účel objektu :
Hlavným účelom je zásobovanie pitnou vodou 11 plánovaných rodinných domou. Výstavba
sa  uskutoční  v  katastrálnom  území  obce  Veľké  Chlievany.  Pripojená  bude  na  existujúci
vodovod PVC DN 150 vedený v komunikácii.
Technické riešenie:
Nové vodovodné potrubie  je  navrhnuté  HDPE PE100 PN10 D110x6,6  bude napojené  na
existujúce vodovodné potrubie PVC DN 150. Existujúce vodovodné potrubie je vedené v
komunikácii v obci Veľké Chlievany. Ďalej bude vodovod vedený v navrhovanej komunikácii
v navrhovanej zástavbe. Na vodovode budú osadené dva podzemné požiarne hydranty DN 80
na odbočkách. Pred hydrant je nutné osadiť uzáver so zemnou súpravou.
Približná dĺžka vodovodu vedeného po IBV HDPE d 110 je 149 m.
Z  navrhovaného  vodovodu  budú  vyvedené  odbočky  pre  prípojky  vody  pre  jednotlivé
plánované objekty v počte 11 ks. Navrhované vodovodné prípojky budú polyetylénové PE
100, d 32 uložené v hĺbke min 1,3 m pod terénom, v spáde k miestu napojenia. Na prípojkách
v mieste napojenia na vodovod budú osadené guľové kohúty z PE s dlhými ramenami typ
KHP, d 32. 

SO Dažďová kanalizácia
Dažďové vody:
Dažďové vody z komunikácií budú odvedené do existujúcej dažďovej kanalizácie vedenej pri
ceste. Dažďové vody zo strechy:
Dažďové  vody zo  striech 11 rodinných domou budú riešené  individuálne  investorom pri
stavbe každého rodinného domu samostatne. Budú odvedené na terén.
Dažďové vody zo spevnených plôch a komunikácií:
Na  okrajoch  komunikácií  budú  umiestnené  uličné  dažďové  vpuste.  Odtiaľ  bude  vedená
dažďová voda z komunikácií potrubím PVC v dĺžke 130 m zaústená do existujúcej dažďovej
kanalizácie vedenej krajom hlavnej cesty. Dažďová kanalizácia bude uložená na pieskovom
lôžku hr. zrna 0 -4 mm, hr. lôžka 150 mm, zasypané štrkopieskom hr. zrna 0-32 mm, hr. 200
mm a zeminou. Zásyp nezhutňovať. Potrubie bude spádované v min. 3 % spáde. Vonkajšia
kanalizácia je navrhnutá z PVC spájaného spojmi hrdlovými s gumeným tesnením PVC DN
300, dl. = 130 m.

SO 01 Komunikácie a spevnené plochy
V rámci  stavebného objektu SO 01 Komunikácie  a  spevnené plochy stavby IBV Kobida
Veľké Chlievany bude vybudovaná komunikácia a chodník pre pripravovanú IBV v rozsahu
11 rodinných domov. Prístupová komunikácia bude napojená na cestu III/1827 vo Veľkých
Chlievanoch.
Parkovanie osobných vozidiel bude riešené na vlastných pozemkoch rodinných domov. 
Komunikácia

Dopravne bude komunikácia napojená na štátnu cestu III/1827 v obci Veľké Chlievany. Cesta
III.  triedy  je  s  asfaltovým  povrchom  v  mieste  napojenia  šírky  6,7m  s  jednostranným
chodníkom šírky 1,5m na priľahlej strane vjazdu. 

Konštrukčné  usporiadanie  komunikácie  bude  s  vozovkou z  betónovej  zámkovej  dlažby  v
nasledovnom zložení:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL100                                               100 mm       STN 73 6131-1
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8                       40 mm       STN 73 6131-1
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KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM   CBGM C8/10     160 mm      STN 73 6124-1  
ŠTRKODRVINA                          ŠD ;  45 G                          200 mm      STN 73 6126
Celkom                                        500 mm
Výmera plochy: 1 017 m2.

Chodník
Chodník bude na ľavej strane komunikácie v smere staničenia. Šírka chodníka bude po celej
dĺžke 1,5m s jednostranným priečnym sklonom 2,0% bude smerom ku komunikácii. Povrch
chodníka bude zo zámkovej dlažby v nasledovnom zložení:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL60                                                  60 mm       STN 73 6131-1
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8                      40 mm       STN 73 6131-1
KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM   CBGM C8/10    120 mm       STN 73 6124-1  
ŠTRKODRVINA                          ŠD ;  45 G                         150 mm       STN 73 6126
Celkom                                       370 mm

Výmera plochy: 226 m2   

Odvodnenie
Odvodnenie komunikácie bude priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustov. Cez
uličné vpusty budú zrážkové vody odvedené dažďovou kanalizáciou, ktorá bude vybudovaná
v rámci stavebného objektu Dažďová kanalizácia.
Uličné  vpusty  budú  z  betónových  skruží  s  liatinovým  poklopom,  čistiacim  košom  a
odkalovacím priestorom - budú súčasťou dažďovej kanalizácie.
Odvodnenie štátnej cesty III/1827 bude zachované aj po vybudovaní napojenia prístupovej
komunikácie.  Zrážkové  vody  z  prístupovej  komunikácie  nebudú  vytekať  na  miestnu
komunikáciu. 

II. Podmienky  na  zabezpečenie  súladu  urbanistického  a  architektonického   riešenia
stavby s okolitým životným prostredím.

1. Polohopisné a výškové umiestnenie stavby: podľa výkresu č. 1 – Situácia, projekt pre
územné rozhodnutie v mierke 1:500.

2. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
Ing. Vladimír Gajdošík, , autorizovaný stavebný inžinier č. oprávnenia : 1552*SP*A2 – SO
01 Komunikácie a     spevnené plochy a     Ing. Peter Horňák, autorizovaný stavebný inžinier č.
oprávnenia: 5082*SP*A2 – SO Dažďová kanalizácia, SO Rozšírenie vodovodu.

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:

ZsVS, a.s., OZ Topoľčany 2208, 955 55  Topoľčany č. 22139/2020/101 zo dňa 20.03.2020
- S vydaním  územného  rozhodnutia na  stavbu  rozšírenia  verejného  vodovodu,
miestnej  komunikácie  a dažďovej  kanalizácie  súhlasíme  po  splnení  nasledovných
podmienok:
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- Na výstavbu vodovodu bude vydané samostatné stavebné povolenie od príslušného
stavebného úradu (OkÚ odb. ŽP).
- Ochranné  pásmo  nového  verejného  vodovodu  bude  1,5  m  na  obe  strany  od
pôdorysného okraja vodovodného potrubia.
- Navrhované rozšírenie  vodovodu bude potrubím HDPE PE 100 D 110x6,6 PN 10
o celkovej dĺžke 157,0 m.
- Na koncovke rozšírenia vodovodu bude osadený 1 podzemný hydrant DN 80 a na
trase bude v zelenom páse osadený 1 nadzemný hydrant DN 80.
- Nesúhlasíme  so  špecifikáciou  hydrantov  ako  požiarnych.  Verejný  vodovod  slúži
prednostne na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.  Verejný vodovod
nemožno automaticky požadovať za zdroj požiarnej vody. Upozorňujeme, že hydranty ne
verejnej  vodovodnej  sieti  slúžia  predovšetkým  na  preplachovanie,  odkalenie
a odvzdušnenie potrubia. Tieto hydranty nie sú podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.
699/2004  Z.z.  O zabezpečení  stavieb  vodou  na  hasenie  požiarov  zdrojom vody,  ktorý
poskytuje vodu na hasenie.
- Presný  bod  napojenia  navrhovaného  rozšírenia  vodovodu,  ktorý  bude  riešený
v projektovej  dokumentácii  pre  stavebné  povolenie,  je  potrebné  odsúhlasiť  s vedúcim
VPS Bánovce nad Bebravou Ing. Botkom (č. tel. 038/7602106, 0905251216).
- V bode napojenia požadujeme vysadenie T-kusu s vodárenskými šupátkami DN 100
so zemnou súpravou vo všetkých smeroch prúdenia vody.
- Požadujeme  umiestniť  vyhľadávací  vodič  po  celej  dĺžke  navrhovaného  rozšírenia
vodovodu.
- Pri  súbehu  navrhovaného  rozšírenia  verejného  vodovodu  s inými  inžinierskymi
sieťami  (elektrické  rozvody,  verejné  osvetlenie,  dažďová  kanalizácia  a pod....)
požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1,5 m.
- Pri  križovaní  navrhovaného  vodovodu  s inými  inžinierskymi  sieťami  požadujeme
dodržať  priestorovú  normu  STN  73  6005  a rozšírenia  ostatných  inžinierskych  sietí
umiestniť v mieste križovania s verejným vodovodom do chráničky s presahom min. 0,5
m.
- Osadenie  uličných  vpustov  dažďovej  kanalizácie  a revíznych  kanalizačných  šácht
požadujeme vo vzdialenosti min. 1,5 m od potrubia navrhovaného rozšírenia verejného
vodovodu.
- Vodovodné prípojky nemôžu byť súčasťou stavebného povolenia, resp. kolaudačného
rozhodnutia na stavbu verejného vodovodu, kanalizácie.
- V projektovej  dokumentácii  pre  stavebné  povolenie  požadujeme  pripojenie
vodovodných  prípojok  na  rozšírenie  verejného  vodovodu  navrhnúť  prostredníctvom
samonavrtávacieho  prípojkového  ventilu  (napr.  DAV  KIT)  s navrtávacou  armatúrou
110/32.  Prípojka  bude  zriadená  ako  kolmica  na  potrubie  verejného  vodovodu,  bez
zalomenia na trase (okrem VPI, kde je zalomenie povolené). Privedená bude cca 1 m za
hranicu stavebného pozemku a ukončená vo vodomernej šachte zaslepením.
- Vodovodnú  prípojku  VP2  požadujeme  navrhnúť  vo  vzdialenosti  min.  1,5  m  od
uličného vpustu dažďovej kanalizácie.
- Vlastníkom  verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie  v zmysle  §  3  zákona  č.
442/2002 Z. z. môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na
území SR. Upozorňujeme, že v PD pre stavebné povolenie musí byť investorom stavby
právnická osoba so sídlom na území SR.
- Upozorňujeme,  že  vlastník  verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie  je  povinný
zabezpečiť  prevádzkovanie  verejného  vodovodu  a verejnej  kanalizácie  osobou
oprávnenou  prevádzkovať  verejný  vodovod  a verejnú  kanalizáciu  v zmysle  ustanovení
zákona č. 442/2002 Z.z.
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- S navrhovanou prekládkou vodovodnej prípojky a vodomernej šachty súhlasíme bez
zásadných pripomienok. Prekládku vodovodnej prípojky bude potrebné zrealizovať podľa
bližších  pokynov  vedúceho  VPS  Bánovce  nad  Bebravou  Ing.  Botku  na  základe
samostatnej objednávky.
- K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie požadujeme doložiť právoplatné
územné rozhodnutie k hore uvedenej stavbe, kladačský plán a pozdĺžny rez plánovaného
rozšírenia verejného vodovodu so zapracovanými pripomienkami.
- Kompletnú  projektovú  dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  so  zapracovanými
pripomienkami k územnému konaniu požadujeme predložiť na vyjadrenie na ZsVS, a.s.,
OZ Topoľčany.

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava pod č.
ASM-40-2546/2019 zo dňa 05.11.2019
Súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok :
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.).

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou,  štátna vodná správa č.  OU-BN-OSZP-2019/008986-002 zo dňa
12.11.2019
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je  predpokladaná stavba  možná a na jej  realizáciu
a užívanie neurčujeme žiadne osobitné podmienky :

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce nad Bebravou,  štátna vodná správa č.  OU-BN-OSZP-2020/001191-002 zo dňa
21.01.2020
Z hľadiska  ochrany  vodných  pomerov  je  predpokladaná  stavba  možná. Na  jej  realizáciu
a užívanie orgán štátnej vodnej správy určuje tieto podmienky :

1. Stavebný objekt „ SO SO Rozšírenie vodovodu“ sa považuje v zmysle § 52 vodného
zákona za  vodnú stavbu, na povolenie ktorej je vecne a miestne príslušný Okresný
úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny
stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona. K vydaniu stavebného povolenia je
potrebné predložiť žiadosť v zmysle  § 58 stavebného zákona, ktorá bude obsahovať
náležitosti  podľa  §  8  vyhl.  453/2000  Z.z.,  vrátane  projektovej  dokumentácie
vypracovanej  osobou  oprávnenou  na  projektovanie  vodných  stavieb.  Vodovodné
prípojky nebudú predmetom stavebného povolenia.

2. V súvislosti s bodom 1. Vás upovedomujeme, že v zmysle § 3 zákona č. 442/2002 Z.z.
vlastníkom  verejného  vodovodu  nemôže  byť  z dôvodu  verejného  záujmu  fyzická
osoba.  Tunajší  špeciálny  stavebný  úrad  pre  povoľovanie  vodných  stavieb  vydá
stavebné povolenie fyzickej  osobe len za podmienky,  že po vybudovaní  rozšírenia
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tieto vodné stavby prevedenie na právnickú
osobu  so  sídlom  na  území  SR  (napr.  na  obec)  a táto  zabezpečí  jej  odborné
prevádzkovanie v zmysle požiadaviek zákona č. 442/2002 Z.z.

3. V súlade  s predloženou  projektovou  dokumentáciou  medzi  budúcou  dažďovou
kanalizáciou  odvodňujúcou  prístupovú  komunikáciu  a rodinnými  domami  nebudú
nikdy  v budúcnosti  vybudované  žiadne  potrubné  prepojenia  (vyústenia  do
kanalizácie).
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Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce  nad  Bebravou,  štátna  správa  ochrany  prírody  a  krajiny  č.  OU-BN-OSZP-
2019/008904-002 zo dňa 30.10.2019
Z hľadiska  zákona  možno  konštatovať,  že  stavebný  zámer  sa  nedotýka  chránených  častí
prírody  a v riešenom  území  platí  prvý  stupeň  ochrany,  kde  sa  uplatňujú  ustanovenia
o všeobecnej  ochrane  prírody.  V prípade,  že  si  stavba  bude  vyžadovať  výrub  drevín  je
potrebné postupovať v súlade s § 47 zákona. 
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k projektu pre územné rozhodnutie a stavebné
konanie.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01
Bánovce  nad  Bebravou,  štátna  správa  ochrany  prírody  a  krajiny  č.  OU-BN-OSZP-
2020/001163-002 zo dňa 23.01.2020
Z hľadiska  zákona  možno  konštatovať,  že  stavebný  zámer  sa  nedotýka  chránených  častí
prírody  a v riešenom  území  platí  prvý  stupeň  ochrany,  kde  sa  uplatňujú  ustanovenia
o všeobecnej  ochrane  prírody.  V prípade,  že  si  stavba  bude  vyžadovať  výrub  drevín  je
potrebné postupovať v súlade s § 47 zákona. 
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky k projektu pre územné rozhodnutie a stavebné
konanie.

Hydromeliorácie,  š.p.,  Vrakunská 29,  825 63 Bratislava pod č.  6446-2/120/2019 zo dňa
04.11.2019
V uvedenej  lokalite  neevidujeme  žiadne  hydromelioračné  zariadenia  v správe
Hydromeliorácie š.p.

Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín pod č. SC/2019/2557-2 zo dňa 22.11.2019
Správa  ciest  Trenčianskeho samosprávneho kraja  súhlasí  s umiestnením stavby a vydaním
územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok :
- Dodržiavať  stavebný  zákon  (50/1976  v platnom  znení),  cestný  zákon  (135/1961  Zb.

v platnom znení) a platné STN,
- Ďalšie stupne projektovej dokumentácie dať na odsúhlasenie SC TSK,
- Pri  výjazde  na  cestu  III/1827  nesmie  byť  ohrozená  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej

premávky a musí byť zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery,
- Pri  budovaní  nesmie  byť  porušená  konštrukcia  a stability  vozovky  cesty,  musí  byť

dodržaná šírka vozovky,
- Zriadením napojenia na komunikáciu III. triedy nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích

pomerov cestného telesa cesty III/1827, nesmie byť prerušená funkčnosť odvodňovacieho
systému cestnej komunikácie,

- Odvodňovanie spevnených plôch musí byť zabezpečované na pozemku stavebníka, nesmie
dochádzať k zaplavovaniu a stekaniu povrchových vôd a nečistôt na cestu III. triedy, ktorá
je v správe SC TSK,

- Napojenie na cestnú komunikáciu III/1827 musí byť so spevneným povrchom, plynulé, so
strojným zapílením, pričom styčné plochy budú utesnené pružnou asfaltovou zálievkou,

- Samotné  napojenie  riešiť  tak,  aby  bol  po  vybudovaní  spevnených  plôch  a napojenia
zachovaný prirodzený odtok povrchových vôd z celého cestného pozemku cesty III/1827,

- V prípade,  že  novovybudovaný  systém  odvádzania  dažďových  vôd  z prístupovej
komunikácie bude narúšať  stabilitu, prípadne poškodzovať  cestu III.  triedy, alebo bude
narušené odvodnenie cesty III. triedy, stavebník bude povinný riešiť tento stav na vlastné
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náklady, pričom preukázateľné škody vzniknuté na ceste alebo cestnom pozemku odstráni
taktiež na vlastné náklady,

- Počas  prác  stavebný  a výkopový  materiál  a stavebné  stroje  nesmú  vytvárat  prekážku
v cestnej premávke v prejazdnom profile priebežného jazdného pruhu,

- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty,
resp.  k jej  poškodeniu.  V prípadoch  znečistenia  toto  odstrániť  na  náklady  stavebníka,
v prípade  poškodenia  nahlásiť  zástupcovi  správcu  komunikácie  a dohodnúť  riešenie,
náklady hradí stavebník,

- Pri  realizácii  stavebných  a výkopových  prác  nesmie  dôjsť  k obmedzeniu  plynulosti
a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky,

- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným okresným
dopravným inšpektorátom,

- Po ukončení realizačných prác upraviť terén vrátane cestného príslušenstva, okolia cesty
a odvodňovacieho systému cestnej komunikácie,

- Vybudovaná prístupová komunikácia bude v správe a údržbe žiadateľa/stavebníka,
- Začatie  a ukončenie  prác  požadujeme  nahlásiť  zástupcovi  správcu  komunikácie

SCTSK  (Kontakt  Kapuš  Jozef,  tel.  kontakt  0903658230).  Rešpektovať  jeho
usmernenia. Po ukončení prác prizvať zástupcu SCTSK na porealizačnú obhliadku.

SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si to
vyžiada  verejný  záujem alebo  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej  premávky,  čím  žiadateľovi
nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.
SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. triedy
a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa/stavebníka.
Toto  vyjadrenie  nenahrádza  vyjadrenie  vlastníka  horeuvedenej  cesty.  Vlastníkom
horeuvedenej  cesty  je  podľa  §  3d,  ods.  2  zákona  č.  165/1961  Zb.  o pozemných
komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov Trenčiansky samosprávny
kraj.

Trenčiansky  samosprávny  kraj,  K dolnej  stanici  7282/20A,  911  01  Trenčín  pod  č.
TSK/2019/08960-2 zo dňa 09.12.2019
S vydaním  územného  rozhodnutia  a stavebného  povolenia  súhlasíme za  dodržania
nasledovných podmienok :
- Stavebník predloží na úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja v termíne kolaudačného

konania,  prípadne  predčasného  užívania  predmetnej  stavby  geometrický  plán
porealizačného zamerania prístupovej komunikácie a inžinierskych sietí spolu so žiadosťou
o majetkovo-právne  vysporiadanie  parcely  dotknutej  stavbou  –  p.č.  508,  k.  ú.  Veľké
Chlievany,  ktorej  vlastníkom je  Trenčiansky  samosprávny kraj,  kontaktná  osoba:  Mgr.
Stanislav Svatík, email: Stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758,

- Vybudovaním prístupovej komunikácie nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej
komunikácie III/1827,

- Zriadením pripojenia na cestnú komunikáciu III/1827 nesmie byť  ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky ako aj samotná dotknutá cestná komunikácia. Pri výjazde na
cestnú komunikáciu musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné
smery,

- Napojenie prístupovej komunikácie musí byť  plynulé bez poškodenia asfaltového krytu
vozovky.  Pri  realizácii  predmetnej  stavby  nesmie  byť  porušená  konštrukcia  a stabilita
vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie,

- Odvodnenie prístupovej komunikácie a spevnených plôch navrhnúť tak, aby nedochádzalo
k vytekaniu povrchových vôd a znečisťovaniu cestnej komunikácie,

- Realizáciou stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie III/1827,
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2.

- Pri  napojení  na  verejný  vodovod  a dažďovú  kanalizáciu  bude  vozovka  rozkopaná.
Podmienky  na  spätnú  povrchovú  úpravu  komunikácie  po  rozkopávke  určí  správca
komunikácie,

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) o zriadení
nového napojenia  na pozemnú komunikáciu II.  a III.  triedy rozhoduje  príslušný cestný
správny orgán,

- Stavebník pred realizáciou požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na
zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa
chodníka/komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác,

- Cestné komunikácie nesmú byť  v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich
prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené,

- 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na
Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajsterstvo SC TSK Bánovce nad
Bebravou (Jozef Kapuš, tel. kontakt 0903 658 230, e-mail: Jozef.kapus@sctsk.sk).

- Po  ukončení  prác  je  stavebník  povinný  prizvať  správcu  komunikácie  na  porealizačnú
obhliadku.
Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť,
čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo PZ SR, Školská 769/27, 957
01 Bánovce nad Bebravou pod č. ORPZ-BN-OPDP3-59-001/2019-ING zo dňa 29.10.2019
Súhlasíme s umiestnením stavby za dodržania nasledovných podmienok :
- Dopravno-technické riešenie:

- Komunikáciu, chodníky a otoč na konci komunikácie zrealizovať v zmysle STN,
- Prehľadnosť  a viditeľnosť  križovatiek  zabezpečiť  odsunutím  pevných  prekážok  od

komunikácií  a parkovísk  vo  vzdialenosti  min.  0,50  m  (neobmedzovať  rozhľad
oplotením, stĺpmi verejného osvetlenia a pod.) zaistením a udržovaním čo najväčších
rozhľadových polí (neobmedzovať rozhľad nevhodnou výsadbou drevín a pod.),

- Dôsledne riešiť odvodnenie povrchových vôd z komunikácií v napojení na jestvujúce
komunikácie.

- Trvalé dopravné značenie:
- Zvislé  dopravné  značenie  vyhotoviť  v retroreflexnej   úprave,  základného  rozmeru

a umiestniť v súlade s STN 01 8020, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. a zásadami pre
používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,

- Vodorovné  dopravné  značenie  vyhotoviť  v bielej  farbe  v súlade  s STN  01  8020,
vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z. a zásadami pre používanie dopravného značenia na
pozemných komunikáciách.

Odbor  poriadkovej  a     dopravnej  polície  si  vyhradzuje  právo  zmeniť  stanovené  podmienky
v     prípade, ak si to vyžiada situácia v     cestnej premávke a     verejný záujem.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor CDaPK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce
nad Bebravou pod č. OU-BN-OCDPK-2020/001743-002 zo dňa 05.02.2020
S predloženou PD a technickým riešením vjazdu  súhlasíme,  požadujeme však rešpektovať
nasledovné požiadavky :
- Križovanie cesty s prípojkami inžinierskych sietí realizovať pretláčaním cesty bez zásahu

do konštrukcie krytu vozovky.
- Pred realizáciou prípojok inžinierskych sietí v telese cesty III/1827 požiadať tunajší úrad

o povolenie  na  zvláštne  užívanie  uvedenej  cesty  vrátane  určenia  použitia  prenosného
dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou prác.
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- Pred realizáciou prác na konštrukcii vjazdu v telese cesty III/1827 požiadať tunajší úrad
o určenie použitia prenosného dopravného značenia počas prác v termíne pred realizáciou
prác, príp. i o povolenie na čiastočnú uzávierku uvedenej cesty.
V zmysle  §  3b  zák.  135/1961  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  (cestný  zákon)
stanovujeme  k spôsobu  a riešeniu  úpravy  dopravného  napojenia  rodinného  domu
nasledovné požiadavky:

- Napojenie rodinného domu bude riešené v súlade s § 2 ods. 4 cestného zákona-v zmysle
predloženej PD spracovanej Ing. Gajdošík, 10/2019.

- Pri riešení umiestnenia inžinierskych sietí v telese navrhovaných komunikácií ako i v ceste
III/1827 je potrebné rešpektovať ustanovenie § 18 cestného zákona, t. z. ich umiestnenie
bude navrhnuté mimo vozovku cesty.

- Na  komunikácii  vrátane  križovatky  je  potrebné riešiť  verejné  osvetlenie  tak,  aby  bolo
zabezpečené i osvetlenie križovatiek (STN 736110, čl. 15.8).

- Napojenie obslužnej komunikácie IBV na cestu III/1827 bude riešené v súlade s § 2 ods. 4
zákona  č.  135/1961  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  (  cestný  zákon),  polomery
vnútorných  strán  oblúkov  v mieste  napojenia  budú  riešené  vo  vzťahu  k najväčším
prístupovým vozidlám (zásobovanie, PHM, odvoz TKO a pod....)

1. Pri výjazde III/1827 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí
byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, t.z.
bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí.

2. Zriadením napojenia nesmie byť  prerušená funkčnosť  odvodňovacieho zariadenia cesty.
Samotné  napojenie  musí  byť  riešené  tak,  aby  z plochy  vjazdu  a priľahlých  pozemkov
nedochádzalo k vytekaniu vôd a nečistôt na cestu, t.z.  výškové pomery vjazdu na cestu
treba  riešiť  v zmysle  ustanovenia  §1  vyhl.  č.  35/1984 Zb.,  ktorou  sa  vykonáva  cestný
zákon.

3. Zriadenie  napojenia  na  cestu  musí  byť  plynulé  a vykoná  sa  strojným zarezaním krytu
a natretím styčných plôch asfaltovou emulziou, na styku asfaltovej časti vozovky.

4. Riešená komunikácia bude v správe a údržbe stavebníka.
5. Realizácia napojenia musí prebiehať v súlade s vyjadreniami správcu cesty III/1827.
6. Žiadateľ  zodpovedá  za  prípadné  škody  na  cestnom  telese,  užívateľom cesty  alebo  na

nehnuteľnom  majetku  tretích  osôb,  vzniknuté  z dôvodu  realizácie  napojenia  na  cestu
II/516.

7. Tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť ak
si  to  vyžiada  verejný  záujem  alebo  bezpečnosť  a plynulosť  cestnej  premávky,  čím
žiadateľovi nevzniká nárok na náhradu už vzniknutých nákladov.

V zmysle § 3b zák. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) zriaďovanie
vjazdov sa povoľuje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť
premávky na nej.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/NS/0822/2019/Kr zo
dňa 22.11.2019
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok :
- 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),
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2.

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky,
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník  zabezpečí  vypracovanie  projektovej  dokumentácie  pre  účely  stavebného
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených
v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu
pre  účely  stavebného  konania,  alebo  pre  konanie  podľa  iných  právnych  predpisov  na
odsúhlasenie SPP-D.

- V projektovej dokumentácii  pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných
právnych 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

dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu

k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- 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 a navrhovanou stavbou.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava č. 6611932230 zo dňa 19.11.2019
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  dvorov
počas  výstavby  na  existujúcich  podzemných  kábloch  a projektovaných  trasách  prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
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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 :
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu
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-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 1,5m 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-3438/2019 zo dňa 04.11.2019
Pri realizácii stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, Metodova 8,
821 08  Bratislava.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín č. KPUTN-
2019/24662-2/92960 zo dňa 12.11.2019
1. Termín  začatia  zemných  prác  súvisiacich  s predmetnou  stavbou  požadujeme

písomne  ohlásiť  najmenej  s  týždenným  predstihom KPÚ  Trenčín 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

2. Na  základe  ohlásenia  začatia  zemných  prác  bude  dohodnutý  termín  obhliadky
zemných prác, pracovníkom KPÚ Trenčín z     obhliadky bude vyhotovená zápisnica. 

3. 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
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. 
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KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období
od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného  zboru  v Bánovciach  nad  Bebravou,
Na Vŕštek  1047/3,  957  01   Bánovce  nad  Bebravou  č.  ORHZ-BN1-46-001/2020  zo  dňa
31.01.2020

- Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného  zboru  v Bánovciach  nad  Bebravou
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.

4. Toto rozhodnutie platí  v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie  o  námietkach  účastníkov  konania:  V priebehu  konania  neboli  vznesené
písomné ani ústne námietky a pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ  Peter Kobida, 957 03 Dežerice 20 podal dňa 12.11.2019 na Obecnom
úrade Veľké Chlievany žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV
KOBIDA  Veľké  Chlievany“,  členenej  na  stavebné  objekty  „SO  01  komunikácie
a spevnené plochy“, „SO Rozšírenie vodovodu“, SO Dažďová kanalizácia“, s návrhom
umiestnenia  na pozemkoch parc.  č.  C-KN  228/8,  228/9,  228/26,  228/27,  228/35,  228/36,
228/37,  228/38,  228/41,  231/1 v katastrálnom  území  Veľké  Chlievany  v obci  Veľké
Chlievany.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavebný úrad oznámil listom pod č.  1/2020/000007 zo dňa 10.01.2020 začatie územného
konania  všetkým  dotknutým  účastníkom  konania  a  dotknutým  orgánom  a  organizáciám
štátnej a verejnej správy. 

Súčasne stavebný úrad 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.

Miestne šetrenie sa uskutočnilo dňa 30.01.2020.
Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci konania tak, ako je to uvedené v zápisnici. Na
ústnom  pojednávaní  bol  navrhovateľ  vyzvaný  na  doplnenie  podkladov  pre  vydanie
rozhodnutia.
Uvedené podklady navrhovateľ dňa 30.03.2020 doručil na príslušný stavebný úrad.

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 o umiestení stavby boli :
 List vlastníctva č. 713, katastrálne územie Veľké Chlievany
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 Kópia katastrálnej mapy
 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 Stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií:
- OÚ  Bánovce  nad  Bebravou,  odbor  SoŽP,  Nám.  Ľ.  Štúra  7/7,  957  01  Bánovce  nad

Bebravou, ŠVS, pod č. OU-BN-OSZP-2020/001191-002 zo dňa 21.01.2020
- OÚ  Bánovce  nad  Bebravou,  odbor  SoŽP,  Nám.  Ľ.  Štúra  7/7,  957  01  Bánovce  nad

Bebravou, ŠVS, pod č. OU-BN-OSZP-2019/008986-002 zo dňa 12.11.2019
- OÚ  Bánovce  nad  Bebravou,  odbor  SoŽP,  Nám.  Ľ.  Štúra  7/7,  957  01  Bánovce  nad

Bebravou, ŠSOPaK, pod č. OU-BN-OSZP-2019/008904-002 zo dňa 30.10.2019
- OÚ  Bánovce  nad  Bebravou,  odbor  SoŽP,  Nám.  Ľ.  Štúra  7/7,  957  01  Bánovce  nad

Bebravou, ŠSOPaK, pod č. OU-BN-OSZP-2020/001163-002 zo dňa 23.01.2020
- OÚ Bánovce  nad  Bebravou,  odbor  CDaPK,  Nám.  Ľ.  Štúra  7/7,  957  01  Bánovce  nad

Bebravou pod č. OU-BN-OCDPK-2020/001743-002 zo dňa 05.02.2020
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynská nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. TD/NS/0822/2019/Kr zo

dňa 22.11.2019
- Okresné riaditeľstvo PZ SR, odbor PDP, Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou

pod č. ORPZ-BN-OPDP3-59-001/2019-ING zo dňa 29.10.2019
- Trenčiansky  samosprávny  kraj,  K dolnej  stanici  7282/20A,  911  01  Trenčín  pod  č.

TSK/2019/08960-2 zo dňa 09.12.2019
- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín pod č. SC/2019/2557-2 zo dňa 22.11.2019
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava pod č.

ASM-40-2546/2019 zo dňa 05.11.2019
- Krajský  pamiatkový  úrad  Trenčín,  K dolnej  stanici  7282/20A,  911  01  Trenčín  pod  č.

KPUTN-2019/24662-2/92960 zo dňa 12.11.2019
- Slovak  Telekom,  a.s.,  Bajkalská  28,  817  62  Bratislava  c.  vyj.  6611932230  zo  dňa

19.11.2019
- Michlovský, s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany pod č. BA-3438/2019 zo dňa 04.11.2019
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 925 63 Bratislava 29 pod č. 6446-2/20/2019 zo dňa

04.11.2019
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnická 2208, 955 55 Topoľčany pod. č.

22139/2020/101 zo dňa 20.03.2020
- Zápisnica z ústneho pojednávania a miestneho šetrenia zo dňa 30.01.2020

Stanoviská  účastníkov  konania,  dotknutých  orgánov  a  zainteresovaných  organizácií  boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska § 38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ
má vo vlastníctve pozemky, na ktorých by mala byť stavba umiestnená.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov v sume 40,-
€ bol uhradený do pokladne obce Veľké Chlievany.

Poučenie:

Proti  tomuto  rozhodnutiu  je  podľa  §  53  a  §  54  ods.  1  a  2  zák.  č.  71/1967  Zb.
o  správnom  konaní  možné  podať  odvolanie  v  lehote  do  15  dní  odo
dňa  jeho  doručenia  na  Obec  Veľké  Chlievany,  956  55  Veľké  Chlievany  80.
Druhostupňovým  odvolacím  orgánom  je  Okresný  úrad  v Trenčíne,
odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie 
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19. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
20. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01  Trenčín
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