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V e r e  j n á   v y h l á š k a 
 

ROZHODNUTIE 

 

 

Navrhovateľ:  Ing. Alena Hrubinová rod. Smataníková,  bytom Pod Hájom 1087/80-66, 

018 41 Dubnica Nad Váhom podal dňa  19. 04. 2022 a priebeţne doplnil návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom a hospodárska budova“,  na 

pozemku  KNC parc. č. 561/4,   v katastrálnom území Hatné, v obci Hatné.  

Obec Hatné, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 

zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie   

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov;  posúdil predloţený návrh  podľa  § 35 aţ 38 

stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona     

a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších 

predpisov („ďalej len správny poriadok“) 

  

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE   O  UMIESTNENÍ  STAVBY  

 

„Rodinný dom a hospodárska budova“,  na pozemku  KNC parc. č. 561/4,   v katastrálnom 

území Hatné, v obci Hatné.  

   Stavba rodinného domu bude umiestnená mimo zastavaného územia obce,                                     

v katastrálnom území Hatné, v obci Hatné. tak, ako je zakreslené v  situácii stavby, 

vypracovanej Ing. Tomášom Pecuchom, v mierke 1:250, v 02/2021, ktorá tvorí súčasť tohto 

rozhodnutia. 

I. Popis  stavby: podľa predloţenej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný 

architekt Ing. Tomáš Pecucha, v 02/2021: 

Návrh rieši umiestnenie rodinného domu ako samostatne stojaceho objektu obdĺţnikového 

pôdorysu hlavných pôdorysných rozmerov 11,50 x 9,50 m na pozemku nachádzajúcom sa 

mimo zastavaného územia obce určenom na výstavbu IBV. Stavba jednopodlaţná, bez 

obytného podkrovia a bez podpivničenia, zastrešená pultovou strechou. Najväčšia výška 

stavby RD bude 5,020 m. Hlavný vstup do objektu je umiestnený na severovzápadnej strane 

cez kryté závetrie.  

Hospodárska budova je riešená ako prízemný samostatne stojaci objekt obdĺţnikového 

pôdorysu hlavných pôdorysných rozmerov 12,0 x 5,00 m, zastrešený pultovou strechou. 

Najväčšia výška stavby HB bude 3,755 m. Hlavný vstup do objektu ako aj otvorený vjazd je 

umiestnený na severovýchodnej strane. I.NP obsahuje uzavretý priestor skladu a otvorený 

priestor pre kryté státie dvoch osobných automobilov. 
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Dispozičné riešenie domu:  

na I. NP (prízemí): závetrie, zádverie, WC, chodba, kúpeľňa, spálňa, izba, kuchyňa, obývacia 

izba; 

Dispozičné riešenie hospodárskej budovy:  

na 1. NP: sklad, automobilové státia. 

Rodinný dom bude napojený na elektrickú energiu káblovou prípojkou z vlastného lokálneho 

zdroja – motorgenerátora, zásobovanie pitnou vodou bude riešené prípojkou z obecného 

verejného vodovodu, odkanalizovanie objektu je riešené kanalizačnou prípojkou do vlastnej 

nepriepustnej ţumpy o objeme 10 m
3
, odvedenie daţďových vôd bude riešené vsakovaním  na 

pozemkoch navrhovateľa. Vykurovanie  rodinného domu bude zabezpečené teplovodným 

podlahovým vykurovaním so zdrojom tepla – tepelné čerpadlo vzduch/voda, s doplnkovým 

zdrojom tepla – krb na tuhé palivo. Prístup bude zabezpečený zjazdom z cesty III/1977,  

vedenej na pozemku   KNC parc. č. 878. 

Zatriedenie stavby:  Podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu je stavba bytovou 

budovou – rodinný dom v zmysle ust. § 43b ods. 1 písm. b) stavebného zákona, ktorý 

pojednáva o členení stavieb. 

Drobná  stavba vodovodnej prípojky a oplotenie nie je predmetom tohto rozhodnutia. 

V katastri nehnuteľností podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1038 je pozemok pre 

umiestnenie stavby rodinného domu KNC parc. č. 561/4 v k. ú. Hatné vedený mimo 

zastavaného územia obec ako orná pôda vo vlastníctve navrhovateľa.  

Na pozemku KNC parc. č. 878, v  katastrálnom území  Hatné, v obci Hatné vo 

vlastníctve je vedená cesta č.  III/1977, v správe Správy ciest TSK, Trenčín. 

 

II. Pre umiestnenie stavby rodinného domu a projektovú prípravu sa určujú tieto 

podmienky:  

1. Podkladom  pre vydanie stavebného povolenia bol platný územný plán Hatné – zmeny 

a doplnky č. 4 ÚP obce Hatné, schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hatnom                         

č. 14/2017 zo dňa 21. 04. 2017 č. lokality D4/2, určenej na výstavbu IBV. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemku KNC parc. č. 561/4 v súlade   so  situáciou stavby, 

vypracovanou Ing. Tomášom Pecuchom, v mierke 1:250, v 02/2021, od susedných 

nehnuteľností bude osadená v súlade s ustanovením  § 6 ods. 3) vyhlášky č. 532/2002              

Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o všeobecných  technických poţiadavkách  na 

výstavbu a o všeobecných  technických  poţiadavkách na stavby tak, aby nezasahovala do 

ochranných pásiem existujúcich inţinierskych sietí: 

• objekt rodinného domu: 

– dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inţinierskych sietí 

– od hranice susedného pozemku KNC parc. č. 561/3................................................2,000 m 

– od hranice pozemku KNC parc. č. 560/6..............................................................20,415 m, 

zároveň s dodrţaním ochranného pásma od vodného toku Radotina,   

– od navrhovaného objektu hospodárskej budovy....................................................22,490 m 

– od hranice pozemku prístupovej komunikácie KNC parc. č. 878..........................11,575 m 

– výškové osadenie stavby: úroveň podlahy prízemia ± 0,000 = - 0,050 aţ - 0,640 od UT; 

podľa situácie projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Pecucha, dátum 

vypracovania: 02/2021; 

– najväčšia výška stavby na úrovni pultovej strechy bude + 5,020 m merané od ± 0,000 na 

úrovni podlahy prízemia, 

• Výškovo: max. výška stavby bude +5,020 m merané od ± 0,000 m = podlaha prízemia, 

pričom ± 0,000 m=326,71 m.n.m. resp. na základe doporučenia SVP, š.p. Piešťany 

=327,26 m.n.m; 

• objekt hospodárskej budovy: 

– dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inţinierskych sietí 

– od hranice susedného pozemku KNC parc. č. 561/1................................................2,000 m  
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– od hranice pozemku prístupovej komunikácie KNC parc. č. 878............................8,590 m 

– od navrhovaného objektu RD.................................................................................22,490 m 

– podľa situácie projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Tomáš Pecucha, dátum 

vypracovania: 02/2021; 

– najväčšia výška stavby na úrovni pultovej strechy bude + 3,755 m merané od ± 0,000 na 

úrovni podlahy prízemia, 

• Výškovo: max. výška stavby bude +3,755 m merané od ± 0,000 m = podlaha prízemia, 

pričom ± 0,000 m=327,26 m.n.m. 

3. Napojenie stavby na inţinierske a technické siete: 

 Na vodu: zásobovanie pitnou vodou bude riešené prípojkou z obecného verejného  

vodovodu v správe obce Hatné. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vodovodnej 

prípojky vydala Obce Hatné dňa 13. 09. 2021 pod č. 184/2021. 

 Odkanalizovanie objektu: kanalizačnou prípojkou do vlastnej nepriepustnej ţumpy 

o objeme 10 m
3
, umiestnenej na pozemku navrhovateľa KNC parc. č. 561/4; 

 Na elektrickú energiu: káblovou prípojkou z vlastného lokálneho zdroja                                

– motorgenerátora, umiestneného na pozemku navrhovateľa KNC parc. č. 561/4; 

 Vykurovanie: bude zabezpečené teplovodným podlahovým vykurovaním so zdrojom 

tepla – tepelné čerpadlo vzduch/voda a doplnkovým zdrojom tepla– krb na tuhé palivo.  

 Komunikačné napojenie: komunikačne bude stavba napojená, zjazdom z cesty                

č. III/1977, v km cca 0,453 ľavostranne, na parcelu  KNC parc. č. 878 v k.ú. Hatné, 

podľa projektovej dokumentácie a za dodrţania podmienok uvedených v záväznom 

stanovisku Okresného úradu  Povaţská Bystrica – odboru cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, ako príslušného cestného správneho orgánu zo dňa   29. 04. 

2022  pod číslom:  OU-PB-OCDPK-2022/005066-004 a podmienok uvedených vo 

vyjadrení správcu komunikácie Správa ciest TSK, Trenčín č. SC/2022/07003-2 zo dňa 

10. 06. 2022. 
4. Navrhovateľ zabezpečí na vlastné náklady do kolaudácie stavby pripojenie stavby na 

inţinierske siete a vyhovujúcu, spevnenú prístupovú komunikáciu. 
5. Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu okolitého prírodného prostredia.   
6. V prípade nevyhnutného výrubu stromov a krov pri zemných prácach, je potrebné 

poţiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa zákona                 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

7. V prípade zistenia archeologických nálezov počas stavby postupovať podľa  § 40 zákona    
č. 49/2002 Z. z. a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

8. Pred zahájením stavby je stavebník povinný vytýčiť všetky inţinierske siete nachádzajúce 
sa v danom území za účasti ich správcov a vhodne zabezpečiť pred ich poškodením. Pri 
súbehu a kriţovaní sietí je nutné dodrţať STN 73 6005 – priestorová úprava vedení 
technického vybavenia.  

9. Podzemné energetické,  telekomunikačné, hydromelioračné,  vodovodné a kanalizačné 
siete v priestore staveniska polohovo a výškovo vyznačiť najneskôr pred zahájením 
stavebných prác.  Musia sa včítane meračských značiek v priestore staveniska,  počas 
stavebných prác náleţite chrániť a podľa potreby sprístupniť.  

10. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a výstavbe budú rešpektované všetky oprávnené 
pripomienky účastníkov konania, zainteresovaných organizácií a stanoviská dotknutých 
orgánov.   

11. Pri výstavbe musia byť dodrţané všetky platné hygienické, poţiarno-bezpečnostné 
predpisy a zásady ochrany a tvorby ţivotného prostredia. 

12. Pri výstavbe musia byť zachované ochranné pásma inţinierskych sietí. 
13. Pri realizácii stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu 

susedných nehnuteľností a existujúcich zariadení a taktieţ je potrebné postupovať tak,  
aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby ţivotného prostredia, ako 
aj podmienky a poţiadavky dotknutých orgánov, ktoré chránia celospoločenské záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
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14. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

inžinierskych sietí:     

a) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 

prírody a krajiny - vo vyjadrení zo dňa 16. 05. 2022 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-2022/006942-

002 ku konaniu vo veci vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia  stavbu 

„Rodinný dom a hospodárska budova“,  na pozemku KN-C parc.č.  561/4, v k.ú.  Hatné 

umiestnenom  mimo zastavaného územia obce  v  území s I. stupňom ochrany, uviedol: 

z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia  

a stavebného povolenia nemáme pripomienky. 

b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici - rešpektovať 

upozornenie v súhlasnom  stanovisku zo dňa 16. 05. 2022  pod číslom: ORHZ-PB1-

2022/000152-002, okrem iného: stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho 

poţiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu 

s nami overenou projektovou  dokumentáciou stavby poţadujeme ho predloţiť pri 

kolaudačnom konaní.; prípadný presah poţiarne nebezpečného priestoru od riešenej 

stavby na susedné pozemky (parcely) je potrebné riešiť pri vydávaní stavebného 

povolenia. 

c) Okresný úrad Považská Bystrica,  odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy – v celom rozsahu rešpektovať 

záväzné stanovisko zo dňa 29. 04. 2022  pod číslom OU-PB-OCDPK-2022/005066-004,  

ktorým povoľuje pripojenie  komunikácie – účelovej komunikácie - zjazdu z cesty                

č.  III/1977 v  km  cca 0,453 ľavostranne, z parcely č. 878, v k. ú. Hatné, z dôvodu 

realizácie stavby:  Novostavba  rodinného domu, objekt účelová komunikácia – zjazd na 

pozemok  parcela č.: 561/4  v k. ú. Hatné, okrem iného: 

• ţiadateľ zabezpečí, ţe: 

 technické riešenie bude zrealizované v zmysle vypracovaného DSP  zodpovedný 

projektant: Ing. LIlla a podmienok vyjadrenia správcu cesty  Správa ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín  pod zn.:  SC/2021/1358-2 zo dňa             

25. 06. 2021 pokiaľ nebude (-ú) v rozpore s podmienkami tohto záväzného stanoviska, 

 pri výjazde na cestu  III/1977 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky a musí byť zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery, 

 výjazd vozidiel z pozemku musí byť zabezpečený jazdou vpred, 

 účelová komunikácia – zjazd sa vybuduje o šírke 8,75 m, s bezprašným povrchom,  

 polomery vnútorných hrán kriţovania – pripojenia budú navrhnuté o min. hodnote              

2,0 m,  

 vybudovaním účelovej komunikácie – zjazdu nebude prerušené odvodnenie cesty 

III/1977, 

 počas výstavby účelovej  komunikácie – zjazdu bude zachovaný prirodzený odtok 

povrchových vôd z celého cestného pozemku cesty III/1977,  

 sklon účelovej komunikácie  - zjazdu bude navrhnutý smerom od cesty III/1977 resp. 

bude navrhnuté odvodnenie tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou vodou, 

 pri výjazde vozidiel na cestu III/1977 nebude dochádzať k znečisťovaniu a poškodzovaniu 

cestného pozemku cesty III/1977, 

 na cestnom pozemku cesty III/1977 nesmie byť ukladaný materiál z výkopov a stavebný 

materiál, 

 mimo priestor realizovaného pripojenia účelovej komunikácie – zjazdu nebude porušená 

konštrukcia a stabilita vozovky cesty III/1977, 

 pri svojej činnosti nebude sťaţovať údrţbu cesty III/1977, 

 v prípade zmeny vyuţitia stavby rodinného domu ţiadateľ poţiada tunajší úrad o zmenu  

podmienok tohto záväzného stanoviska. 

 ţiadateľ  pred začatím výstavby poţiada tunajší úrad o:  
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 vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/1977 v zmysle vzoru  ţiadosti a príloh 

uverejnenej na adrese: http://www.minv.sk/okresné úrady/trenčiansky kraj/povaţská 

bystrica/ odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií/ţiadosti, 

 určenie pouţitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1977 

počas čiastočnej uzávierky cesty III/1977 v zmysle vzoru ţiadosti a príloh uverejnenej  na 

adrese: http://www.minv.sk/okresné úrady/trenčiansky kraj/povaţská bystrica/odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií/ţiadosti. 

• tunajší úrad si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu dotknutej 

pozemnej komunikácie, bezpečnosť a plynulosť premávky na nej,   záujmy správy 

dotknutej komunikácie a ak budú dotknuté verejné záujmy kedykoľvek doplniť alebo 

zmeniť, čím ţiadateľovi nevzniká nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov. 

• toto záväzné  stanovisko nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská 

potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb.  

d) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  Trenčín -  dodrţať podmienky uvedené           

v súhlasnom vyjadrení  zo dňa 25. 06. 2021  pod č.: SC/20211/1358-2   s vydaním 

stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu  na pozemku  parc.č. KN-C 561/4  

v  k.ú. Hatné, okrem iného: 

 príjazdová komunikácia bude vybudovaná so spevneným povrchom, plynule  napojený 

na zarezaný asfaltový kryt cesty III/1977;  

 odvodnenie a sklon vjazdu musí byť zrealizované tak, aby nedochádzalo 

k zaplavovaniu  a stekaniu povrchových vôd na cestu III. triedy; 

 v mieste odvodňovacej cestne priekopy bude na šírku vjazdu vybudovaný priepust 

z rúr tak, aby zostalo zachované a funkčné odvodnenie cestného telesa; 

 počas ostatných prác nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa; 

 pracovisko musí byť označené  dočasným dopravným značením, odsúhlaseným 

okresným dopravným inšpektorátom;  

 pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti 

a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky; 

 v prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne 

odstrániť na vlastné náklady; 

 stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný 

v cestnom telese; 

 po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do 

pôvodného stavu; 

 ak sa pri realizácii preukáţe, ţe vznikli na dotknutom seku nepriaznivé odvodňovacie 

pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie 

a podľa jeho pokynov  v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie 

tohto nedostatku na vlastné náklady; 

 začiatok a ukončenie prác  nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Jozef 

Smatana, tel.č.0903 266754) a rešpektovať jeho usmernenia; 

 vyjadrenie sa vydáva a pre potreby zvláštneho uţívania a dočasného dopravného 

značenia; 

 povolenie na zvláštne uţívanie cestného telesa  vydá na poţiadanie stavebníka 

príslušný  okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; 

 toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka hore uvedenej cesty. Trenčiansky 

samosprávny kraj je podľa zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb.  

v platnom znení § 3d, ods.2, vlastníkom cesty III/1977. 

e) Okresné riaditeľstvo PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát, Považská  Bystrica – 

rešpektovať záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii č. ORPZ-PB-ODI-42-

024/2022 zo dňa 22. 04. 2022, okrem iného: 
 ODI súhlasí s realizáciou stavby a s dopravným napojením na cestu III/1977, za 

dodrţania nasledovných podmienok, okrem iného: 

http://www.minv.sk/okresn�%20�rady/tren�iansky%20kraj/pova�sk�%20bystrica/
http://www.minv.sk/okresn�%20�rady/tren�iansky%20kraj/pova�sk�%20bystrica/
http://www.minv.sk/okresn�%20�rady/tren�iansky%20kraj/pova�sk�%20bystrica/
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 v lokalite navrhovaného dopravného napojenia na cestu III/1977 musia byť 
zabezpečené dostatočné rozhľadové podmienky na obidva dopravné smery; 

 vybudovaním navrhovaného dopravného napojenia nesmie dôjsť k zmene šírkových 
pomerov pozemnej komunikácie, ako ani k narušeniu jej odvodňovacieho systému, 

 stavebník vybuduje dopravné napojenie tak, aby bol výjazd vozidiel z lokality 
umoţnený jazdou vpred, 

 sklon napojenia bude zrealizovaný smerom od cesty III/1977 resp. tak, aby 
nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou vodou, 

 s cieľom zabezpečiť max, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom 
úseku cesty III. triedy, poţadujeme práce súvisiace s výstavbou dopravného napojenia 
na cestu III/1977 vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v čo najkratšej obe 
a mimo obdobie výkonu zimnej údrţby ciest; 

 poţadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých 
pozemných komunikácií; 

 dodrţať podmienky stanovené správcom dotknutej pozemnej komunikácie ako aj 
príslušným cestným správnym orgánom; 

 s cieľom zabezpečiť max, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej 
pozemnej komunikácii poţadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne 
mimo dopravných špičiek, v čo najkratšej obe a mimo obdobia zimnej údrţby ciest; 

 poţadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých 
pozemných komunikácií; 

 osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú 
viditeľne označené bezpečnostným odevom oranţovej fluorescenčnej farby;  

 stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku 
a konci realizácie prác (podľa reálneho stavu prác); 

 v súvislosti s realizáciou stavby predloţiť na posúdenie ODI projekt prenosného 
dopravného značenia, ktoré bude prípadne pouţité počas stavebných prác; 

 ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uloţené podmienky 
zmeniť, ak si to vyţiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôleţitý 
verejný záujem. 

f) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín – dodržať podmienky určené v súhlasnom 

vyjadrení  č. TSK/2022/07003-2 zo dňa 10. 06. 2022, okrem iného:   

 plynulé napojenie na cestnú komunikáciu č. III/1977 bude vykonané strojným 

zarezaním, následne osadením nábehového obrubníka do betónového lôţka na dĺţku 

min. 6 m, a doasfaltovaním. Stykové špáry budú utesnené pruţnou asfaltovou 

zálievkou; 

 v mieste cestnej priekopy bude na šírku vjazdu vybudovaný rúrový priepust                                

s betónovými čelami tak, aby zostalo zachované a funkčné odvodnenie cestného telesa. 

Správu a údrţbu dotknutého priepustu pre plynulé odvádzanie vody bude 

zabezpečovať stavebník/vlastníci RD; 

 vjazd a spevnená plocha bude zrealizovaná tak, aby nedochádzalo k vytekaniu 

daţďovej vody a nečistôt z pozemku stavebníka na cestnú komunikáciu III. triedy; 

 odvodnenie povrchu vjazdu je riešené jeho pozdĺţnym sklonom v rámci dotknutého 

pozemku ukončeného líniovým ţľabom, odkiaľ je daţďová voda odvedená do 

vsakovacích blokov na pozemku stavebníka; 

 vybudovaním vjazdu na cestnú komunikáciu č. III/l977 nesmie dôjsť k zmene 

šírkových pomerov cestnej komunikácie, ako ani k narušeniu odvodňovacích pomerov 

cestnej komunikácie č. III/1949 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku; 

 umiestnením vjazdu musí byť trvalé zabezpečený rozhľad na obidva dopravné smery pri 

výjazde/vjazde vozidla na cestnú komunikáciu č. III/l977; 

 počas stavebných prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m 

prejazdný; 
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 počas stavebných prác nesmie byť uloţený akýkoľvek materiál v korune cesty                                

a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/l 977; 

 počas stavebných prác ţiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu 

dotknutého úseku cesty č. III/l977. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom 

okamţite na vlastné náklady; 

 vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaţeniu podmienok beţnej a zimnej údrţby 

dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest TSK; 

 dodrţať podmienky stanovené správcom komunikácie - Správou ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v zmysle vyjadrenia č. SC/2021/1358-2 zo dňa 25.06. 2021; 

 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, 

 5 dní pred začatím realizácie stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác 

na Správu ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja – cestmajsterstvo SC TSK 

Povaţská Bystrica (Ing. Kukučka, tel. č. 0903 266754, e-mail: jozef.kukucka@sctsk.sk); 

 po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku. 

 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať e-mailom informáciu - kontaktné údaje na 

zodpovednú osobu za stavebné práce na Správu ciest TSK - cestmajsterstvo v Pov. 

Bystrici kontaktná osoba: Jozef Smatana, tel. kontakt: 0903/266 754, e-mail: 

jozef.smatana@sctsk.sk 

 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov je potrebné poţiadať príslušný cestný správny orgán, v tomto 

prípade Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Pov. Bystrici 

o zriadenie vjazdu a o pouţitie dočasného dopravného značenia, dopravných zariadení 

počas realizácie stavebných prác; viď. link:https://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-2; 

 po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku; 

 ak sa po realizácií preukáţe, ţe vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie 

pomery, nedostatočné rozhľadové pomery, prípadne iné nedostatky, investor stavby na 

výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné 

opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady; 

 Trenčiansky samosprávny kraj má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom 

na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloţenej dokumentácie, čím ţiadateľovi 

nevzniká nárok na úhradu uţ vzniknutých nákladov. 

g) Obec Hatné, zastúpená starostkou – podľa vyjadrenia k PD č. 136/2022-001 zo dňa                   

26. 04. 2022 Obec Hatné ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o ţivotné 

prostredie, vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ako vecne  a miestne príslušný orgán štátnej správy v súlade s ustanovením                  

§ 63 a § 71 zákona   č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a ako správca vodovodu 

nemá ţiadne námietky    k vydaniu stavebného povolenia na stavbu rodinného domu.                          

V predmetnej lokalite sa nachádza  celoobecný vodovod. 

h) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Piešťany – dodržať a akceptovať 

podmienky a požiadavky vyjadrenia zo dňa 02. 11. 2021 pod č. CS SVP OZ PN 

8429/2021/2, podľa ktorého SVP š.p., OZ Piešťany z hľadiska správcu vodného toku 

Radotina súhlasí s umiestnením a výstavbou RD, HB a inžinierskych sietí v zmysle PD  pri 

dodržaní podmienok, okrem iného: 

 pri stavebných prácach a uţívaní stavby poţadujeme dbať o ochranu vodného toku, 

nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, 

neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdrţať sa iných činností, ktoré sú                     

v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách; 

mailto:jozef.smatana@sctsk.sk
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 poţadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku vo vzdialenosti min. 4,0 m od 

ľavej brehovej čiary (v ochrannom pasme nie je prípustná orba, zmena reliéfu ťaţbou, 

naváţkami a výstavba oplotenia); 

 udrţiava breh vodného toku v takom stave, aby sa nevytvorili prekáţky, ktoré bránia 

nehatenému odtoku vody, sťaţujú alebo znemoţňujú prístup k vodnému toku alebo 

podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladaniu plavenín; 

  umoţniť správcovi vodného toku výkon správy v zmysle § 49 odst. 1 a), 2 uvedeného 

zákona;  

 predmetná stavba sa nachádza v blízkosti neupraveného vodného toku, preto je potrebné 

vykonať opatrenia na zabezpečenie RD voči moţným povodňovým prietokom v koryte 

toku, aby nedošlo k škodám na majetku (doporučujeme úroveň RD ± 0,000 osadiť na 

úroveň hospodárskej budovy t.j. na kótu 327,26 m.n.m); 

 upozorňujeme, ţe v zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca toku 

nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté uţívaním 

vodných tokov; 

 platnosť tohto vyjadrenia je maximálne 2 roky. 

i) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: 

rešpektovať vyjadrenie k žiadosti o stavebného povolenie  stavby RD na pozemku KNC 

parc. č. 561/4 v k.ú. Hatné bez požiadavky na pripojenie do distribučnej sústavy, okrem  

iného: 

 SSD sa ku predloţenej situácii stavby rodinného domu, ktorý bude napájaný pomocou 

motor generátora nevyjadruje, nakoľko sa tohto času jedná o ostrovnú prevádzku; 

 upozorňujeme stavebníka aj stavebný úrad, ţe v prípade pripájania do distribučnej sústavy 

je potrebné vyjadrenie SSD, a.s. ku motor generátoru, ako náhradnému zdroju; 

 navrhovaná stavba nezasahuje do ochranných pásiem energetických a zriadení v majetku 

SSD, a.s.; 

 platnosť vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. 

j) Slovak  Telekom  a. s.  Bratislava - dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení k existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  a  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:  zo dňa 20. 03. 2022 číslo 

vyjadrenia: 6612209050,  v plnom rozsahu, okrem iného:  

 existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.)                
a zároveň je potrebné dodrţať ust. § 108 zákona č. 452/2021 Z. z.  o ochrane proti rušeniu, 

 vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platností uvedenej vyššie vo vyjadrení,                 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu ţiadosti, účelu ţiadosti,  v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v ţiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník 
nesplní povinnosť podľa bodu 3, 

 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloţenia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik @telekom.sk, +421 
902719389, 

 v prípade ak na Vami definovanom území v ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma, 

 nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách   v platnom znení, 

 ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

mailto:rastislav.kubik@telekom.sk
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16. K ţiadosti o stavebné povolenie stavebník predloţí 2x  projektovú dokumentáciu stavby 

vypracovanú v súlade s platnými technickými normami a  v súlade s vyhláškou                         

č. 532/2002 Z. z. Ministerstva ţivotného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a vyhláškou č. 453/2000 Z. z. 

Ministerstva ţivotného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona, vypracovanú na podklade inţinierskogeologického                                     

a  hydrogeologického posúdenia územia, dopracovanú o poţiadavky vyplývajúce zo 

stanovísk dotknutých orgánov, účastníkov konania a odsúhlasenú jednotlivými 

dotknutými orgánmi. 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: nie je potrebné vydávať, námietky 

neboli uplatnené. 

 Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40  stavebného zákona do dvoch rokov odo dňa, 

kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná 

ţiadosť o vydanie stavebného povolenia. Stavbu však nemoţno začať pred vydaním 

stavebného povolenia. 

 

  

O d ô v o d n e n i e: 

 

  Navrhovateľ: Ing. Alena Hrubinová rod. Smataníková,  bytom Pod Hájom 1087/80-66, 

018 41 Dubnica Nad Váhom dňa  19. 04. 2022 podal a priebeţne doplnil návrh na vydanie 

územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom a hospodárska budova“,  na 

pozemku  KNC parc. č. 561/4,   v katastrálnom území Hatné, v obci Hatné. Uvedeným dňom 

podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

  K návrhu bola priloţená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 

s vyjadreniami zainteresovaných dotknutých orgánov a účastníkov konania.  

 Stavebný úrad po doplnení návrhu oznámil dňa 22. 08. 2022 oznámením pod                      

č. 136/2022-002   TS1-20  podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona začatie územného konania  

účastníkom konania  a dotknutým orgánom  a dňa  20. 09. 2022  vykonal ústne pojednávanie 

spojené s miestnym zisťovaním.  

Vzhľadom na to, ţe nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania,  a pre veľký 

počet účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie územného  konania  o umiestnení 

stavby verejnou vyhláškou v zmysle 36 ods. 4 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 

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

 V súlade s ust.  § 36 ods.1 stavebného zákona, stavebný úrad upozornil účastníkov 

územného konania, ţe môţu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

 V súlade s ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad upozornil dotknuté 

orgány, ţe sú povinné oznámiť svoje stanovisko najneskoršie pri ústnom pojednávaní t.j. 

v rovnakej lehote, v ktorej môţu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 

konania.  Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi 

v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, ţe so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Podľa  § 42 ods. 5) stavebného zákona:  v odvolacom konaní sa neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť.  

Stavebný úrad prerokoval podanie navrhovateľa s účastníkmi konania. Postavenie 

účastníkov konania priznal susedom, ako vlastníkom susedných, resp. dotknutých 

nehnuteľností. 
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      Stavebný úrad posúdil predloţený návrh podľa § 35 aţ § 37 stavebného zákona, 

zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi. 

Stavba bude umiestnená mimo zastavaného územia obce Hatné, v súlade s platným územným 

plánom obce - zmeny a doplnky č. 4 ÚP obce Hatné, schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Hatnom  č. 14/2017 zo dňa 21. 04. 2017 č. lokality D4/2, určenej na výstavbu 

IBV. 

 Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií 

boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Umiestnenie  stavby 

vyhovuje aj všeobecným technickým poţiadavkám na výstavbu,  určeným v stavebnom 

zákone.  

 K umiestneniu stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Povaţská Bystrica – odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie; Okresný úrad Povaţská Bystrica,  odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát OR 

Hasičského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici; Obec Hatné; Trenčiansky samosprávny 

kraj Trenčín; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Stredoslovenská 

distribučná a.s. Ţilina; Slovak Telekom a. s. Bratislava a Slovenský vodohospodársky podnik, 

š.p. OZ Ruţomberok.   

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

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

neskorších predpisov zaplatený v sume 40€ x 2 o celkovej sume 80€, v hotovosti do pokladne  

Obce Hatné.    

 

P o u č e n i e : 

 

 Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa  do 15 dní odo dňa  

jeho doručenia môţu účastníci konania odvolať na Obec Hatné, Obecný úrad v Hatnom č. 46, 

018 02 Dolná Mariková.  

 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Mgr. Iveta Žilovcová 

                                                                                                            starostka obce  

 

 

 

 

Príloha: situačný výkres 

 

 

Potvrdenie o verejnej vyhláške: 

__________________________________________________________________________ 

 

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

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ........................................................................ 
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Doručí sa:  

 

Účastníkom konania (do vlastných rúk): 

1) Navrhovateľ: Ing. Alena Hrubinová rod. Smataníková,  Pod Hájom 1087/80-66,  

018 41 Dubnica Nad Váhom  

Vlastníci susedných resp. dotknutých  nehnuteľností: 

4) Obec Hatné, zast. starostkou 

5) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

6) Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

7) SR – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica 

2) Mgr. Michal Hrubina, Pod Hájom 1087/80-66, 018 41 Dubnica Nad Váhom  

8) Tomáš Paliesek, Mierová 308/1, 017 01 Povaţská Bystrica  

9) Ing. Miroslav Lamoš, Hatné 150, 018 02 Dolná Mariková 

10) Bernardína Sláviková, Hatné 47, 018 02 Dolná Mariková 

11) Marta Rosinová, Prosné 15, 018 02 Dolná Mariková 

12) Vladimír Ištok, Klieština 42, 018 02 Dolná Mariková 

13) Dušan Lipták, M.Kukučína 210/25-212, 017 01 Povaţská Bystrica 

14) Ing. František Šibík, Mládeţnícka 1435/7, 020 01 Púchov 

15) Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

 

16) Spracovateľ  dokumentácie: Projat, s.r.o. Pribinove sady 29/17, 018 51 Nová Dubnica                 

- aut. arch.  Ing. Tomáš Pecucha 

Dotknutým orgánom:  

17) Obec Hatné, orgán územného plánovania, cestný správny orgán, orgán ochrany ovzdušia,   

orgán štátnej vodnej správy  

18) Okresný úrad Povaţská Bystrica odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Centrum 1/1,   

017 01 Povaţská Bystrica   

19) Okresný úrad Povaţská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1,  

017 01 Povaţská Bystrica 
20) Okresný úrad Povaţská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Centrum 1/1, 017 01 Povaţská Bystrica 

21) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2,  P.O. Box 148,  

971 06 Prievidza   

22) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho  kraja,  Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
23) Okresné riaditeľstvo PZ SR - ODI,  ul. Kukučínova 186, Povaţská  Bystrica 

24) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Ruţomberok,  Jančeka 36, 034 01 

Ruţomberok 

25) Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 

26) Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
 


