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V e r e  j n á   v y h l á š k a 
 

ROZHODNUTIE 

 

 

Navrhovateľ:  Peter Seko, bytom Hatné 161, 018 02 Dolná Mariková podal dňa  25. 04. 

2022 a priebeţne doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Novostavba rodinného domu a garáž“,  na pozemku  KNC parc. č. 540/13,  napojenie na 

inţinierske siete (kanalizačná prípojka a ţumpa) na pozemku KNC parc. č. 540/12, 

s pouţitím pozemkov KNC parc. č.: 540/14, 540/10 a KNE parc. č.: 347 (KNC parc. č. 

540/1) a 363/1 (KNC parc. č. 496/2) pre prístup (vjazd),  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  

 

„Novostavba rodinného domu a garáž“,  na pozemku  KNC parc. č. 540/13,  napojenie na 

inţinierske siete (kanalizačná prípojka a ţumpa) na pozemku KNC parc. č. 540/12, 

s pouţitím pozemkov KNC parc. č.: 540/14, 540/10 a KNE parc. č.: 347 (KNC parc. č. 

540/1) a 363/1 (KNC parc. č. 496/2) pre prístup (vjazd),  v katastrálnom území Hatné, v obci 

Hatné.  

   Stavba rodinného domu a garáţe bude umiestnená mimo zastavaného územia obce,              

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

vypracovanej Ing. Andrejom Kostelanským, v mierke 1:200, v 09/2020, ktorá tvorí súčasť 

tohto rozhodnutia. 

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

Kostelanský, v 09/2020: 

Návrh  rieši umiestnenie objektu rodinného domu, garáţe a vjazdu  na pozemkoch mimo 

zastavaného územia obce Hatné, na juhovýchodnej strane obce po ľavej strane cesty III/1976, 

v smere na obec Dolná Mariková, v lokalite podľa platného územného plánu obce určenej na 

IBV.  
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Rodinný dom je riešený ako murovaný prízemný  samostatne stojaci objektu obdĺţnikového 

pôdorysu hlavných pôdorysných rozmerov 16,60 x 9,10 m + terasa. Stavba jednopodlaţná, 

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

stavby RD bude 4,835 m. Hlavný vstup do objektu je umiestnený na juhovýchodnej strane. 

Stavba bude obsahovať jednu bytovú jednotku, predpokladaný počet uţívateľov je 4-6 osôb. 

Garáţ pre parkovanie je riešená ako murovaný prízemný samostatne stojaci objekt 

obdĺţnikového pôdorysu hlavných pôdorysných rozmerov 10,30 x 6,00 m, v časti 

parkovacích státí z dvoch strán otvorený a zastrešený sedlovou strechou. Najväčšia výška 

stavby bude 4,060 m. Vstup do objektu garáţovou bránou a otvorený vjazd je umiestnený na 

severovýchodnej strane. Samostatný vstup pre peších do uzavretej časti garáţe sa bude 

nachádzať na severozápadnej strane. I.NP obsahuje uzavretý priestor garáţe o rozmeroch 6,00 

x 4,30 m  a z dvoch strán otvorený priestor pre kryté státie dvoch osobných automobilov 

rozmerov 5,90 x 6,00 m. Stavba bude plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe rodinného 

domu. 

Dispozičné riešenie domu:  

na I. NP (prízemí): zádverie, WC, chodba, dve izby, spálňa, kúpeľňa, technická miestnosť, 

obývacia izba s kuchyňou a jedálňou; sklad a terasa; 

Dispozičné riešenie garáţe:  

na 1. NP: odkladací priestor a parkovacie státie. 

Rodinný dom bude napojený na elektrickú energiu káblovou prípojkou z verejných rozvodov, 

zásobovanie pitnou vodou bude riešené prípojkou z obecného verejného vodovodu, 

odkanalizovanie objektu je riešené kanalizačnou prípojkou do vlastnej nepriepustnej ţumpy, 

dostatočne kapacitne vyhovujúcej, 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/1976,  

vedenej na pozemku   KNC parc. č. 496/2, s pouţitím pozemkov KNC parc. č.: 540/14, 

540/10 a KNE parc. č. 347. 

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, elektrickej NN prípojky  a oplotenie nie je predmetom 

tohto rozhodnutia. 

V katastri nehnuteľností podľa výpisu z listu vlastníctva č. 597 je pozemok pre 

umiestnenie stavby rodinného domu a garáţe KNC parc. č. 540/13; pozemok KNC parc. č. 

540/12 pre prípojky IS a pozemok KNC parc. č. 540/14 pre vjazd vedený mimo zastavaného 

územia obec ako orná pôda vo výlučnom vlastníctve navrhovateľa.  

Pozemok KNC parc. č. 540/10, ktorý sa pouţije pre prístup je na základe listu 

vlastníctva č. 119 vo vlastníctve účastníka konania Mgr. Jarmily Hajdúchovej, ktorá 

k vybudovaniu príjazdovej cesty na časti pozemku podala súhlas vyjadrením zo dňa 25. 04. 

2022. 

Pozemok KNE parc. č.: 347 (KNC parc. č. 540/1), ktorý sa pouţije pre prístup je podľa 

listu vlastníctva č. 522, vedený vo vlastníctve SR - Slovenského pozemkového fondu 

Bratislava, ktorý pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia stanoviskom zo dňa 

22. 02. 2022 pod č. SPFS46220/2022/740-005 dal súhlas k vybudovaniu príjazdovej cesty 

a uloţeniu inţinierskych sietí na tomto pozemku. 

Pozemok  KNE parc. č. 363/1 (KNC 496/2), ktorý sa pouţije pre prístup je vedený vo 

vlastníctve obce Hatné na základe listu vlastníctva č. 450. Obec Hatné  dňa 25. 04. 2022 pod 

č. 138/2022-003 vydala pre stavebníka Petra Seku súhlasné stanovisko s vybudovaním 

príjazdovej cesty na tomto pozemku pre stavbu RD a garáţe, na pozemku KNC parc. č. 

540/13. Na pozemku KNC parc. č. 496/2, v  katastrálnom území  Hatné, v obci Hatné je 

vedená cesta III. triedy č.  III/1977, v správe Správy ciest TSK, Trenčín. 
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II. Pre umiestnenie stavby rodinného domu a garáže 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 D4/7, určenej na výstavbu IBV a urbanistická 

štúdia schválená  obecným zastupiteľstvom  v Hatnom uznesením č. 95/2021 dňa 15. 03. 

2021. 

2. Stavba bude umiestnená na pozemku KNC parc. č. 540/13 v súlade   so  situáciou stavby 

(výkres č. arch/01), vypracovanou Ing. Andrejom Kostelanským, v mierke 1:200, 

v 09/2020, 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. 540/1(KNE 344).............................3,910 m 

– od hranice pozemku KNC parc. č. 540/10...............................................................4,195 m  

– od hranice prístupového pozemku KNC parc. č. 540/14.......................................19,260 m 

– od navrhovaného objektu garáţe..............................................................................6,960 m 

podľa situácie projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Andrej Kostelanský, 

dátum vypracovania: 09/2020; 

– najväčšia výška stavby v štíte sedlovej strechy bude + 4,835 m merané od ± 0,000 na 

úrovni podlahy prízemia domu, 

– výškové osadenie stavby: úroveň podlahy prízemia domu  ± 0,000=317,650 m.n.m., 

BPV; 

• objekt garáţe: 

– dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inţinierskych sietí 

– od hranice susedného pozemku KNC parc. č. 540/1(KNE 344).............................1,000 m 

– od hranice prístupového pozemku KNC parc. č. 540/14........................................ 2,000 m 

– od navrhovaného objektu RD..................................................................................6,960 m 

– podľa situácie projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Andrej Kostelanský, 

dátum vypracovania: 09/2020; 

– najväčšia výška stavby v štíte sedlovej strechy bude + 4,060 m merané od ± 0,000 na 

úrovni podlahy prízemia garáţe, 

– výškové  osadenie stavby: úroveň podlahy prízemia garáţe ± 0,000 m=317,800 m.n.m., 

BPV. 

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 04. 10. 2021 pod č. 185/2021. 

 Odkanalizovanie objektu: kanalizačnou prípojkou do vlastnej nepriepustnej ţumpy 

dostatočne kapacitne vyhovujúcej, umiestnenej na pozemku navrhovateľa KNC parc. 

č. 540/12; 

 Na elektrickú energiu: zemnou káblovou elektrickou NN prípojkou z verejného 

nadzemného NN vedenia v danej lokalite,  s  rešpektovaním vyjadrenia správcu 

energetického zariadenia Stredoslovenská distribučná a.s. Ţilina č.4300081668 zo dňa 

14. 09. 2021. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby elektrickej NN prípojky vydala 

Obec  Hatné, ako dňa 03. 11. 2021 pod č. 230/2021; 

 Vykurovanie: bude zabezpečené teplovodným podlahovým vykurovaním so zdrojom 

tepla – tepelné čerpadlo vzduch/voda a doplnkovým zdrojom tepla– krb na tuhé palivo.  
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 Komunikačné napojenie: komunikačne bude stavba napojená zjazdom z cesty                         

č. III/1976, v km cca 4,400 ľavostranne, na parcele  KNC parc. č. 496/2 (KNE 363/1), 

v k.ú. Hatné, s prístupovou komunikáciou vedenou cez pozemky KNC parc. č.:   

540/14, 540/10 a KNE parc. č. 347 (KNC parc. č. 540/1), za dodrţania podmienok 

uvedených v záväznom stanovisku Okresného úradu Povaţská Bystrica – odboru 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušného cestného správneho orgánu 

zo dňa   09. 11. 2021  pod číslom:  OU-PB-OCDPK-2021/009958-004 a podmienok 

uvedených vo vyjadrení správcu komunikácie Správa ciest TSK, Trenčín                      

č. SC/2021/1675-3 zo dňa 31. 08. 2021. 
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. 

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 vyjadreniach zo dňa 26.11 2021 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-

2021/0011268-002, zo dňa 21. 04. 2022 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-2022/005758-002  

a 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 „Novostavba 

rodinného domu“,  na pozemku KN-C parc.č.  540/12  a prístupová komunikácia na 

pozemkoch 540/14, 540/10 a 496/2, 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) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva rešpektovať podmienky vyjadrenia č. OU-PB-OSZP-

2022/010780-002 zo dňa  18. 08. 2022, okrem iného:  

 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona o odpadoch s predloţenou projektovou 

dokumentáciou stavby „Novostavba rodinného domu Hatné, č. pare. 345 - prístupová 

komunikácia“, za nasledovných podmienok: 
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 S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa 

zákona o odpadoch a podľa predloţenej projektovej dokumentácie a zaobchádzať takým 

spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje ţivotné prostredie. 

 Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromaţďovať vytriedené podľa druhov a 

zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiaducim únikom. 

 Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 

§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) 

zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 

14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom 

nakladaní s nimi, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaţe aţ k reálnemu 

začiatku výkonu stavebnej činnosti. 

 Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 4 zákona o odpadoch povinný stavebné odpady 

vznikajúce pri výstavbe komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 

rekonštrukcii alebo údrţbe komunikácií. 

 Stavebný odpad vyuţiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo 

spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyuţiteľný stavebný odpad ukladať 

na riadenú skládku odpadov. 

 Výkopovú zeminu (katalógové čísla 17 05 04 a 17 05 06 ) je moţné pouţiť na spätný 

zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka upozorňujeme, ţe 

na skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska sa vyţaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 

písm. u) zákona o odpadoch. Obsah ţiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky 

MZP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona                            

o odpadoch. Súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu udeľuje 

okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ţivotné 

prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja. 

 V prípade vzniku nebezpečných odpadov je potrebné ich zhromaţďovať oddelene, 

označovať určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch                       

a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej 

nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

 Ďalej rešpektovať všetky  podmienky  vyjadrenia č. OU-PB-OSZP-2022006386-002 zo 

dňa  24. 05. 2022. 

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

upozornenie v súhlasnom  stanovisku zo dňa 08. 06. 2022  pod číslom: ORHZ-PB1-119-

0001/20222, 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 územného a 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 09. 11. 2021  pod číslom OU-PB-OCDPK-2022/009958-004,  

ktorým povoľuje pripojenie  komunikácie – účelovej komunikácie a zjazdu z cesty                

č.  III/1976 v  km  cca 4,400 ľavostranne, na parcelu KNC 496/2 v k. ú. Hatné, z dôvodu 

realizácie stavby:  „Novostavba  rodinného domu, č. parc. č. KNE 345, 346  v k. ú. Hatné, 

okrem iného: 

• ţiadateľ zabezpečí, ţe: 

 technické riešenie bude zrealizované v zmysle vypracovaného DSP  zodpovedný 

projektant: Ing. Lukáš Rolko a podmienok vyjadrenia správcu cesty  Správa ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 pokiaľ nebude v rozpore 

s podmienkami tohto záväzného stanoviska, 
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 pri výjazde na cestu  III/1976 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 14 m, s bezprašným povrchom,  

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

6,0 m,  

 vybudovaním účelovej komunikácie – zjazdu nebude prerušené odvodnenie cesty 

III/1976, 

 počas výstavby účelovej  komunikácie – zjazdu bude zachovaný prirodzený odtok 

povrchových vôd z celého cestného pozemku cesty III/1976,  

 sklon účelovej komunikácie  - zjazdu bude navrhnutý smerom od cesty III/1976 resp. 

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

 pri výjazde vozidiel na cestu III/1976 nebude dochádzať k znečisťovaniu a poškodzovaniu 

cestného pozemku cesty III/1976, 

 na cestnom pozemku cesty III/1976 nesmie byť ukladaný materiál z výkopov a stavebný 

materiál, 

 mimo priestor realizovaného pripojenia účelovej komunikácie – zjazdu nebude porušená 

konštrukcia a stabilita vozovky cesty III/1976, 

 pri svojej činnosti nebude sťaţovať údrţbu cesty III/1976, 

 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:  

 vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/1976 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/1976 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.  

• ďalej akceptovať stanovisko k dokumentácii č. OU-PB-OCDPK-2022/009215-004 zo dňa 

02. 08. 2022,  k pripojeniu novostavby RD na pozemku KNC parc. č. 540/12. 

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

v súhlasnom vyjadrení  zo dňa 31. 08. 2021  pod č.: SC/2021/1675-3   s novostavbu 

rodinného domu  na pozemku  parc.č. KN-C 540/12  v  k.ú. Hatné, okrem iného: 

 vjazd na pozemok bude vybudovaný so spevneným povrchom (asfalt, betón...), plynule  

napojený na zarezaný asfaltový kryt cesty III/1976 a následným preplátovaním 

jednotlivých konštrukčných vrstiev v min. šírke 0,5 m. Stykové špáry budú utesnené 

asfaltovou zálievkou;  

 odvodnenie a sklon vjazdu musí byť zrealizované tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu  

a stekaniu povrchových vôd na cestu III. triedy. Odvodnenie vjazdu a pozemku nesmie 

byť vyústené do cestnej priekopy; 

 vybudovaním vjazdu nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov pozemnej komunikácie; 

 stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty III. triedy; 

 NN prípojka bude realizovaná z existujúceho podperného bodu zemnou káblovou 

prípojkou uloţenou do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky; 

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/


Strana: 7 rozh. č. 137/2022-003 

 

 zemná NN prípojka musí byť vedená minimálne 2 m od krajnice cesty III/l976 a nesmie 

byť uloţená v cestnej priekope; 

 vodovodná prípojka bude realizovaná pretlakom cesty III/1976 s umiestnením do 

chráničky tak, aby bol presah chráničky minimálne 1 m za krajnicou cesty III. triedy 

(nesmie byť uloţené v cestnej priekope); 

 povoľujeme len čiastočnú rozkopávku vozovky z dôvodu vykopania jednej montáţnej 

jamy a moţnosti pripojenia sa na vodovodné potrubie umiestnené v ceste III. triedy; 

 ţiadame, aby v miestach so zásahom do cestného telesa bol vykonaný výrez ţivice strojne 

apo uloţení vodovodného potrubia a zásype štrkopieskom obnoviť konštrukčné vrstvy 

vozovky nasledovne: 25 cm štrkodrva so zhutnením, 20 cm vystuţený betón s 

preplátovaním 15 cm na kaţdú stranu, 8 cm obaľované kamenivo asfaltom, 4 cm 

asfaltobetón; 

 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 po realizácii preukáţe, ţe vznikli na dotknutom úseku 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 266 754) 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/1976; 

 ďalej v celom rozsahu rešpektovať vyjadrenie SC TSK  k prepracovanej PD z dôvodu 

zmeny šírky vjazdu k novostavbe RD na parcele č. KNC 540/12, podľa ktorého naďalej 

zostáva v platnosti vyjadrenie č. 31. 08. 2021  pod č.: SC/2021/1675-3 . 

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

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

059/2022 zo dňa 21. 07. 2022, okrem iného: 

 ODI súhlasí s realizáciou stavby a s dopravným napojením na cestu III/1976 a s 

čiastočnou uzávierkou cesty, ako aj s pouţitím prenosného dopravného značenia, za 

dodrţania nasledovných podmienok, okrem iného: 

 lokalite dopravného napojenia na cestu III/1976 musia byt’ zabezpečené dostatočné 

rozhľadové podmienky na obidva dopravné smery, 

 sklon napojenia bude zrealizovaný smerom od pozemnej komunikácie cesty III/l976 resp. 

tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou vodou,  

 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, 
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 s cieľom zabezpečenia maximálnej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v 

dotknutom frekventovanom úseku cesty III. triedy, poţadujeme so stavbou súvisiace práce 

vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v predĺţených zmenách, v čo najkratšej 

dobe a mimo obdobie výkonu zimnej údrţby ciest (zimná údrţba ciest je vykonávaná v 

časovom období od 1.11. do 31.03.), 
 poţadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých 

pozemných komunikácií, 
 dodrţať podmienky stanovené správcom vyššie uvedenou akciou dotknutej pozemnej 

komunikácie, ako aj príslušným cestným správnym orgánom, 
 osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú 

viditeľne označené bezpečnostným odevom oranţovej fluorescenčnej farby, 
 dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických 

podmienok a noriem, bude pouţité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to 
vyţaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 

 DZ bude osadené v zmysle zásad pre pouţívanie DZ na pozemných komunikáciách                     

a podľa predloţeného projektu prenosného DZ, výstraţná DZ bude umiestnená nad 

regulačnou DZ, 

 DZ musí byť udrţiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udrţiavať 

v čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť, 

 ţiadame určiť osobu zodpovednú za pouţitie prenosného DZ, organizáciu stavebných 

prác a za stav stavbou dotknutých pozemných komunikácií, 

 stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku 

realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej však 3 dni vopred),  

 pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu 

správnosti jeho umiestnenia, 
 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/2022/08103-2 zo dňa 07. 09. 2022, okrem iného:   

 Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane 

prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov súhlasí s 

realizáciou  napojenia novostavby na cestnú komunikáciu, za nasledovných podmienok: 

 plynulé napojenie na cestu III/1976 bude vykonané strojným zarezaním na šírku 14,0m. V 

mieste napojenia bude na celú dĺţku do bedónového lôţka osadený cestný betónový 

obrubník. Stykové špáry budú utesnené asfaltovou modifikovanou zálievkou a páskou 

DUNAFLEX; 

 vjazd a spevnená plocha (vybudovaná prístupová komunikácia) bude zrealizovaná tak, 

aby nedochádzalo k odvádzaniu daţďovej vody a nečistôt zo spevnenej plochy na cestnú 

komunikáciu III. triedy; 

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

prejazdný; 

 počas stavebných prác nesmie byť uloţený akýkoľvek materiál v korune cesty                               

a nesmie byť obmedzená premávka na dotknutom úseku cesty č. III/l976; 

 pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky 

dotknutého úseku cesty č. III/l976 a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťaţovať údrţbu 

cestnej komunikácie; 

 počas stavebných prác ţiadame stavebníka, zamedziť k znečisťovaniu povrchu 

dotknutého úseku cesty č. III/l 976. V prípade znečistenia odstrániť stavebníkom 

okamţite na vlastné náklady; 
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 dodrţať podmienky v zmysle vyjadrenia správcu komunikácie - Správy ciest TSK                 

č. SC/2022/1012-7 zo dňa 10.06. 2022; 

 vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaţeniu podmienok beţnej a zimnej údrţby 

dotknutej cesty vozidlami a mechanizmami Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja; 

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

zodpovednú osobu za stavebné práce na S C TSK - cestmajsterstvo v Pov. Bystrici, 

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

smatana@sctsk.sk; 

 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; 

 stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, uţívateľom cesty alebo na 

nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie stavby 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. 138/2022-001 a 138/2022-

002 zo dňa 25. 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. Stavebník je 

povinný rešpektovať § 39 zákona č. 364/2004 z. z. o vodách a stanovisko správcu 

vodného toku.  Obec Hatné ako správca verejného vodovodu uvádza, ţe podľa návrhu 

ochranných pásiem  vodárenského zdroja  - vrtu MA-4 pre vodovod Hatné,  sa parcela 

KNC parc. č. KNC 540/12 v k.ú. Hatné v ochrannom pásme nenachádza. 

h) Slovenský pozemkový fond, Bratislava  -  v celom rozsahu rešpektovať stanovisko                     

č.  SPFS46220/2022/740-005; SPFZ027850/2022 zo dňa 22. 02. 2022, podľa ktorého 

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia                

a stavebného povolenia k stavbe, s vybudovaním príjazdovej cesty a s uloţením 

inţinierskych sietí na pozemku SPF, podľa predloţenej ţiadosti a dokumentácie za 

podmienok: 

 stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného 

rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri 

nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného 

bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného 

vedenia a uloţenia inţinierskych sieti a umiestnenia vjazdu; 

 stavebník bezodkladne poţiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, pričom 

k ţiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doloţiť znalecký posudok (ak je 

rozsah vecného bremena väčší ako 200 m
2
), geometrický plán s vyznačením záberu 

vecného bremena a stanovisko SPF; 

 k realizácii stavby je potrebné súhlasné stanovisko prípadného uţívateľa pozemku SPF; 

 v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. Všetky náklady, ktoré 

stavebník v predmetnom konaní vynaloţí sú jeho vlastnými nákladovými poloţkami;  

mailto:smatana@sctsk.sk
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 stavebník zabezpečí počas realizácie stavby a aj po zrealizovaní stavby, neobmedzený 

prístup, prechod a prejazd vlastníkom ako aj uţívateľom okolitých nehnuteľnosti; 

 stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR. ktorými sa 

podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery; 

 stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF                      

a ţiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF 

previesť na ţiadateľa, zároveň ţiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní                       

s dotknutým pozemkom SPF. 

i) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina: rešpektovať vyjadrenie k žiadosti  vyjadrenie 

k bodu a podmienkam pripojenia  stavby RD na pozemku KNC parc. č. KNE 345 v k.ú. 

Hatné, okrem  iného: 

– toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri 

splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do 

distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú 

zverejnené na stránkach www.ssd.sk;  

– SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami: 

– V predmetnej lokalite katastra Hatné na parcele KN 345 a v blízkosti sa energetické 

zariadenia v majetku SSD nenachádzajú. 

– Upozorňujeme, ţe v danej lokalite sa môţu nachádzať aj vedenia tretích osôb. 

– Pripojenie Vášho objektu na elektrinu ţiadame riešiť i z existujúceho nadzemného NN 

vedenia v danej lokalite. Vašim odovzdávacím miestom je - detailný popis bodu 

pripojenia: skriňa SPP 2 umiestnená na podpernom bode pri č. d. 176 pri parcele 243/1                 

v majetku SSD. 

– Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania RE-P bude vyhotovený zemným káblom 

minimálne AYKY 4x16 mm
2
, alebo CYKY 4x10 mm

2
 ukončeným na hlavnom ističi pred 

meraním (plombovateľná časť). Celá trasa kábla bude v ochrannej rúrke. Samotné 

napojenie Vám zabezpečí výlučne SSD, po uhradení pripojovacieho poplatku na účet SSD 

a po komplexnej príprave odberného miesta na pripojenie ţiadateľom. 

– Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér. 

– Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpečí 

výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, 

pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD - zaplatené. 

– Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom 

na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku, do 30 metrov od bodu pripojenia. 

Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5, pre 

prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné 

podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný 

rovný priestor aspoň 800mm.V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z 

TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. 

Práce na elektrickom prívode ako aj montáţ smie realizovať Vami vybratá odborne 

spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania 

nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk . 

– Súhlasíme s pripojením priamo výhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia pre 

Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba D5 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná 

pre odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním, prípadne vykurované 

tepelným čerpadlom.  

– Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický 

prívod od bodu pripojenia po RE vrátane RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami                         

k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti 

SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk.  

http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
http://www.ssd.sk/
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– Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov 

dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky 

potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje ţiadateľ na 

vlastné náklady. 

– Kaţdé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred 

poţiadavkou na montáţ určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke                   

a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu                    

z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 

Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového 

rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predloţiť na poţiadanie SSD v súlade  s § 39 ods. 

9 Zákona o energetike. 

– Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného 

miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia 

SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu                  

a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave. 

f) Slovak Telekom, a.s. Žilina –  rešpektovať podmienky a upozornenia dané vo vyjadrení                  

č. 6612131775 zo dňa 21. 10. 2021, podľa ktorého  vo vyznačenom záujmovom území 

dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., okrem iného: 

– všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska; 

– existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)                

a zároveň je potrebné dodrţať ust. § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu; 

– 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; 

– 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; 

– zároveň upozorňujeme stavebníka, ţe 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 moţné preloţiť zrealizovať 

prekládku SEK; 

– upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení; 

– 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 

§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách  v platnom znení; 

– v prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a poţiadať o nové vyjadrenie; 

– pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
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– Vzhľadom k tomu, ţe na Vašom záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme ţiadateľa na povinnosť vyţiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení; 

– vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke:https://www.telekom.sk /vyjadrenia; 

– stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodrţať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1/ V prípade, ţe zámer stavebníka, 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 sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný 

zabezpečiť: 

• ochranu alebo preloţenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s., 

• vypracovanie projekt. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom.  vedenia, 

• odsúhlasenie projekt. dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom. vedenia, 

•  v lokalite predmetu Vašej ţiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace                           

s preloţením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474, 

• UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môţe nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)               

s rôznou funkčnosťou. 

2/ Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môţu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

ţiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, ţe zabezpečí: 

• 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 tieţ s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené, 

• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moţnú polohovú odchýlku                

± 30 cm skutočného uloţenia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu, 

• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouţívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje), 

• aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeţi                     

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kaţdú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

• bezodkladné oznámenie kaţdého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, 

• overenie výškového uloţenia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, ţe spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloţenia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia), 

• 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 poţiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST)                      

je potrebné si podať ţiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4/ Ţiadame dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení              

v plnom rozsahu. 

 

 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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15. 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: Peter Seko, bytom Hatné 161, 018 02 Dolná Mariková podal a priebeţne 

doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba rodinného 

domu a garáţ“,  na pozemku  KNC parc. č. 540/13, napojenie na inţinierske siete (kanalizačná 

prípojka a ţumpa) na pozemku KNC parc. č. 540/12, s pouţitím pozemkov KNC parc. č.: 

540/14, 540/10 a KNE parc. č.: 347 (KNC parc. č. 540/1) a 363/1 (KNC parc. č. 496/2) pre 

prístup (vjazd),  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 07. 10. 2022 oznámením pod                      

č. 137/2022-002   TS1-20  podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona začatie územného konania  

účastníkom konania  a dotknutým orgánom  a dňa  04. 11. 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 D4/7, určenej na výstavbu 

IBV a urbanistickou štúdiou schválenou  obecným zastupiteľstvom  v Hatnom uznesením               

č. 95/2021 dňa 15. 03. 2021. 

 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 a Slovak Telekom a. s. Bratislava.  

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: Peter Seko, Hatné 161, 018 02 Dolná Mariková 

Vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností: 

2) Obec Hatné, zast. starostkou 

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

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

5) Mgr. Marika Hajdúchová, Hatné 135, 018 02  Dolná Mariková 

6) Anton Čiţmár, Hatné 98, 018 02  Dolná Mariková 

7) Jana Čiţmárová, Hatné 98, 018 02  Dolná Mariková 

8) JUDr. Milan Ţilovec, Jesenského 273/26, 017 01  Povaţská Bystrica 

9) Oľga Seková, Hatné 37, 018 02 Dolná Mariková 

10) Marta Šubíková, Hatné 132, 018 02  Dolná Mariková 

11) Mária Ţilovcová, Hatné 160, 018 02  Dolná Mariková 

12) Anna Švendová, Kráľova pri Senci 670, 900 50 

13) Dušan Krasňan, Dolný Moštenec 91, 017 01 Povaţská Bystrica 

14) Štefan Seko, Pšeničná 9670/7, 821 06 Bratislava 

15) Mária Jankovičová, Pri tureckom kopci 770/19, 900 46 Most pri Bratislave 

16) Jozef Braciníková, Hatné 108, 018 02 Dolná Mariková 

17) Milan Slávik, Hatné 119, 018 02 Dolná Mariková 

18) Helena Bartová, Druţstevná 9, 941 06 Komjatice 

19) Peter Seko, Hatné 157, 018 02 Dolná Mariková 

20) Ľubomír Ištok, Klieština 98, 018 02 Dolná Mariková 

21) Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

 

22) Spracovateľ  dokumentácie: Ing. Andrej Kostelanský, Praznov 199, 017 01 Povaţská 

Bystrica 

Dotknutým orgánom:  

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

orgán štátnej vodnej správy  

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

017 01 Povaţská Bystrica   

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

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

Centrum 1/1, 017 01 Povaţská Bystrica 

27) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, Povaţská  Bystrica 

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

971 06 Prievidza   

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

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

Ruţomberok 

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

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

34) Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluţby, Kollárova 8, 917 02 Trnava,   

detašované pracovisko: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ruţinov 

 
 


