
M E S T O P R I E V I D Z A 
Námestie slobody 14, Prievidza 

Číslo: 2.4.2-02-8141-2015 V Prievidzi 26.11.2015 
Vybavuje: Ing. Hrabovský 

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa : 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Žiadateľ Brose Prievidza, spol. s r.o., IČO: 48 046 434 

Adresa 971 01 P r i e v i d z a , Max Brose 7 

zastúpené PM Group Slovakia, spol. s r.o., Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava ICO: 36 869 848 v 
zastúpení TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, 971 01 Prievidza IČO:36311031 

(ďalej len „stavebník") 

požiadal dňa 18.08.2015 (dopl.26.11.2012) o vydanie stavebného povolenia na stavbu-
Administratívna a výrobná hala firmy Brose Slovakia na pare. č. 8114/1, 8114/19, 
8114/29, 8114/30, 8114/113, 8114/145, 8118/5, 8118/2, 8118/3, 8113/4, 8113/6, 8113/7, 
8114/147, 8114/148, 8114/59, 8114/101, 8114/103, 8114/79, 8114/80,8114/114 
v k. ú. Prievidza. 
Na uvedenú stavbu bolo dňa 24.09.2015 vydané Mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení 
stavby pod číslom 2.4.2-02-6682-2015 (právopl. 31.10.2015). 
Ostatní účastníci konania: 
1. //Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
2. /Rubig SK k.s., Západná 50, 971 01 Prievidza 
3. Prievidza Invest, s.r.o., Západná 7, 971 01 Prievidza 
4. ' Kovospol Group, s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza 
5. vPolerecká Daniela, Hlboké 1353/4, 972 51 Handlová 
6.1/SR v správe SPF, Búdková 36, Bratislava 
7. ^SPF reg. odbor Trenčín, prac. Prievidza, Mariánska 6 
8. ^Printel, s.r.o., Sládkovičova 28, 971 01 Prievidza 
9. ť'CNC Trend, spol. s r.o., Diviacka Nová Ves 277 
10. 'Ôbčianske združenie Aeroklub letisko Prievidza, Letisková 8, 971 03 Prievidza 

~TT.^WERCO SK, spol. s r.o., Letisková 20, Prievidza 
12.4ng. arch. Anna Vokrálová, P M Group S L O V A K I A s.r.o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava 
13^Ing. Rastislav Skrovný, PhD., M . Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen 
14? Ing. Lukáš Skalík, PhD, TZBPro s.r.o., Beňadická 7, 851 06 Bratislava 
15.4ng. Gabriela Heffnerová, HEGAS, Trnavská 51, 900 01 Modra 
16 Ang. Vladisláv Chlpek, CADPROJEKT, Košovská cesta 24, Prievidza 
17-^ng. Alexander Melicher, Komenského 2,921 01 Piešťany 
18«Doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Čsl. Parašutistov 1, 831 03 Bratislava 
19. Verejná vyhláška - pre ostatných účastm'kov konania 
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Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku (ďalej len „stavebný úrad"), príslušný 
podľa § 117 ods.l) zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 
podľa § 62 stavebného zákona v súlade s § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva 
stavebný zákon v stavebnom konaní a takto rozhodol: 

(ďalej len „stavba") 

- pozostávajúca z častí: 
Hlavné objekty: 
SO-01 Výroba 

Administratíva 
SO-02 Vrátnica 1 
SO-03 Vrátnica 2 
SO-04 Bicykle 
SO-05 Umývačka 

Sklad odpadu 
SO-07 Navrhované oplotenie areálu 

Inžinierske objekty 
IO-101 Hrubé terénne úpravy 
IO-304Prípojka plynu 
IO-305 Prípojka V N 
IO-306Prípojka Telekom - optický kábel 
IO-401ZOV 
IO-503Nádrž pre umývačku 
IO-901 Sadové úpravy 
OP-902Drobná vonkajšia architektúra 

na pare. č. 8114/1, 8114/19, 8114/29, 8114/30, 8114/113, 8114/145, 8118/5, 8118/2, 8118/3, 
8113/4, 8113/6, 8113/7, 8114/147, 8114/148, 8114/59, 8114/101, 8114/103, 8114/79, 
8114/80,8114/114 v k. ú. Prievidza sa podľa § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 
vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon 

p o v o ľ u j e . 
Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje na dobu neurčitú. 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky : 
1. Umiestnenie stavby je dané vydaným územným rozhodnutím č. 2.4.2-02-6682-2015 

zo dňa 24.09.2015. 
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je 
stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny 
nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavebno-technické riešenie bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. 
4. Navrhovaná stavba bude napojená na prípojky inž.sietí a na miestne rozvody, ktoré 

sú jestvujúce v zmysle územného rozhodnutia č. 2.4.2-02-6682-2015 zo dňa 
24.09.2015. 



5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať 
vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. 

6. Dodržať ust. § 48 a nasl. stavebného zákona, vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy STN. 

7. Dodržať nariadenie vlády SR č. 369/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, ako i ustanovenia zákona č. 95/2000 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený 
výberovým konaním. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ. 
Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona do 15 dní po 
ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho meno (názov) 
a adresu (sídlo) stavebnému úradu. 

9. Stavba bude dokončená najneskôr do 11 mesiacov odo dňa právoplatnosti stavebného 
povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný 
úrad. ' 

10. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. hl stavebného zákona povinný 
oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

11. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie 
požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne 
požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia 
na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, 
prístup, a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska: 

a) Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza 
1. Pred realizáciou stavby / zemných prác / požadujeme presné vytýčenie nami 

spravovaných sietí. Na základe Vašej objednávky ich vytýči náš pracovník Roman 
Hianik 0915 496 623 alebo 0915 496 622. 

2. Pri výkopových prácach ste povinný dodržiavať ochranné pásmo, t. j . minimálne 
vzdialenosti od nami spravovaných sietí podľa STN 736005. 

3. Zemné práce v ochrannom pásme, teda v okolí nami spravovaných sietí ste povinný 
realizovať ručne na každú stranu 0,5m od vytýčenej značky. 

4. Pri obnažení alebo križovaní nami spravovaných sietí ste povinný ešte pred zásypom 
prizvať nášho vyššie menovaného pracovníka ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu 
vedenia. Kontrola bude zaznamenaná do Vášho pracovného denníka. 

5. V prípade zakrytia nami spravovaných sietí pred vykonaním kontroly / bod č.4/, má 
realizátor stavby povinnosť na naše požiadanie opätovne odkryť predmetné časti 
týchto sietí. 

6. V prípade poškodenia vedenia, izolácie alebo spôsobenie poruchy, ktorá vznikla z 
titulu Vami vykonávaných prác, budete povinný odstrániť poruchu na Vaše náklady za 
účasti nášho pracovníka alebo nami schválenou firmou. 

7. Realizátor stavby zodpovedá dvojročnou zárukou za poruchovosť v záujmovom území 
kde vykonával zemné práce, pokiaľ nebude porucha spôsobená inou stranou. 

8. Po dokončení stavby ste povinný ku kolaudácii odovzdať našej spoločnosti 
porealizačné zameranie stavby aj prípojok na inž. siete v digitálnej podobe / formát 
*.dgn/ z dôvodu zakreslenia do digitálnej mapy mesta. 

b) Mesto Prievidza - cestný správny orgán 
- pred realizáciou napojenia na miestnu komunikáciu požadujeme predložiť žiadosť o zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a vydanie určenia na umiestnenie 
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prenosného dopravného značenia. Podkladom je predloženie odsúhlaseného projektu 
prenosného dopravného značenia. 
- projekt trvalého dopravného značenia požadujeme upraviť (odstrániť dodatkové tabuľky s 
ozn. č. PI3 v prípade križovatiek tvaru T, označenie hlavnej cesty ( DZ s ozn č. P8) 
umiestňovať len v prípade ak sa nedá uplatniť pravidlo prednosti vozidlu prichádzajúcemu 
sprava „pravidlo pravej ruky" a teda je potrebné upraviť vnímanie hlavnej a vedľajšej cesty). 
Následne projekt odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom doručiť opätovne na 
MsU, referát územného plánovania a dopravy so žiadosťou o vydanie určenia na umiestnenie 
trvalého dopravného značenia. 

c) Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti, 
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a 
TPP 906 01, 

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník ppvjnný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie 
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dana Ďurichová, tel.č. +421 
32 626 5645, e-mail: dana.durichova@spp-distribucia.sk), 

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), 
najmä 702 01, 702 02, 

stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
8000831115, 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení stavebník je povinný umožniť zástupcovi 
SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 626 5341) vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 

mailto:dana.durichova@spp-distribucia.sk
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po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu, 

stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

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

stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) 
a meradlo do skrinky DRZ , na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, 
aby boli prístupné z verejného priestranstva, 

stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-
D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia 
podľa prílohy, 

po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi 
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť 
plynárenské zariadenie do prevádzky, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
požadujeme predložiť na odsúhlasenie konštrukčnú dokumentáciu meracej a regulačnej 
zostavy. 

d) Okresný úrad Prievidza, odb. starostlivosti o životné prostredie 
- štátna vodná správa 
1. Pri napojení stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu rešpektovať podmienky 

prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, StVPS, a.s., vo vyjadrení 
zo dňa 24.11.2015 pod zn. 673-321/Šc-2015. 

2. Pri napojení stavby na rozvody priemyselnej zóny rešpektovať podmienky správcu 
areálových rozvodov, Prievidza Invest, s.r.o. 

3. Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok a na manipulačných plochách, na ktorých sa 
budú skladovať, alebo sa bude manipulovať so znečisťujúcimi látkami, musia byť 
zrealizované v zmysle § 39 vodného zákona a § 2 vyhl. 100/2005 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zabezpečené 
proti úniku nebezpečných látok. Musia byť stabilné, nepriepustné a odolné a stále proti 
mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom. 
Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa musí preukázať na 
kolaudácii stavby. 

4. Podlahy v skladoch znečisťujúcich látok musiabyť vybavené záchytnými nádržami s 
objemom zodpovedajúcim množstvu skladovaných nebezpečných látok v zmysle 
platných predpisov. 

5. Na sklady nebezpečných látok a na žumpu je potrebný súhlas Okresného úradu 
Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 27 vodného zákona. 

6. Na objekty vonkajších rozvodov pitnej a požiarnej vody, splaškovej a dažďovej 
kanalizácie (SO-06, IO-301, IO-302, IO-303, IO-307, IO-501, IO-502), je potrebné 
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povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako 
príslušného špeciálneho stavebného úradu, na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 
vodného zákona. 

7. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je potrebné povolenie 
Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie na osobitné 
užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona. 

8. Na prípadné čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových alebo 
podzemných vôd pri zakladaní stavby je potrebné povolenie tunajšieho úradu podľa § 
21 vodného zákona. 

9. Pred kolaudáciou stavby vybudovať monitorovací systém a zahájiť jeho prevádzku 
podľa záverečnej správy hydrogeologického prieskumu pod názvom geologickej úlohy 
Prievidza, závod Brose - návrh na monitorovanie podzemných vôd, ktorú vyhotovil 
A G audit, s.r.o., Hraničná 17, Bratislava, Mgr. Peter Dobro voda, 19.11.2015, pod č. 
geológ, úlohy 440762015. 

- štátna správa ochrana ovzdušia 
1. Preukázať dodržanie emisných limitov určených vo vyhláške MŽP č. 410/2012ŕZ.z. 

pre všetky miesta vypúšťania zo zdroja a predložiť podklady podľa vyhlášky MŽP SŔ 
č. 411/2012 Z.z. spolu so žiadosťou o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania do 
prevádzky. 

2. Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú 
evidovať) podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. a tento priložiť k žiadosti o súhlas 
na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky. 

3. K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky priložiť 
vypracovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany 
ovzdušia. 

4. K žiadosti o súhlas na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky priložiť 
návrh postupu výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania so žiadosťou o 
schválenie tohto postupu. 

e) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 
Do projektovej dokumentácie zdravotechniky stavebného objektu „SO-01 Výroba, 

administratíva" žiadame doplniť návrhy lapačov tukov do všetkých vetiev splaškovej 
kanalizácie z umývania kuchynského riadu, stolového riadu a výdaja stravy. 
Pre realizáciu stavby stanovujeme nasledovné podmienky: 

Trasa navrhovanej plynovej prípojky križuje trasu vybudovaného potrubia verejného 
vodovodu, ktoré žiadame pri realizácii stavby plne rešpektovať v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov a STN 73 6005. 
Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo 
verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval 
do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona 
č. 442/2002 Z. z). 

Pred zahájením výkopových prác navrhovanej plynovej prípojky požiadať pracovníka 
prevádzky vodovodu v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu. Kontakt na 
pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293. Križovanie 
navrhovanej plynovej prípojky s existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame 
zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia". 
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V prípade, že bude plynová prípojka realizovaná pretlakom, žiadame pred začatím prác 
sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia. 

Pred obsypaním navrhovanej plynovej prípojky, v mieste križovania s potrubím verejného 
vodovodu, prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu 
potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005. O vytýčení potrubia 
verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním plynovej prípojky v mieste križovania s 
potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka. 

Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia. 
Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubia verejného 
vodovodu a o kontrole pred obsypaním plynovej prípojky v mieste križovania s potrubím 
verejného vodovodu. 

Stĺpiky navrhovaného oplotenia areálu žiadame osadiť mimo pásma ochrany potrubia 
verejného vodovodu, to je minimálne 1,5 m od pôdorysných okrajov vodovodného potrubia. 

f) Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
- Naďalej ostávajú v platnosti podmienky záväzného stanoviska č. j . : TN-20T5/13874-02/Dvo . 
zo dňa 29.06.2015. Podmienky tohto záväzného stanoviska platia na celú, hore uvedenú, 
stavbu. 

g) Okresné riaditeľstvo policajného zboru Prievidza 
• napojenie a navrhované komunikácie budú realizovaná v zmysle STN bez narušenia 

vodného režimu, 
• odstavné plochy riešiť v zmysle príslušnej STN (parkovacie plochy stavebne výškovo 

oddeliť od zelene a chodníka cestným obrubníkom), 
• v rozhľade napojenia na miestnu komunikáciu nebudú umiestnené žiadne prekážky 

brániace v rozhľade, 
• navrhnuté priechody pre chodcov požadujeme osvetliť, 
• pred kolaudáciou požadujeme predložiť na schválenie upravený projekt trvalého 

dopravného značenia, 
• počas výstavby prioritne využívať na dopravu materiálu do priemyselného parku čas 

mimo dopravnej špičky, 
• v prípade potreby prepravy materiálu vo zvýšenej intenzite kontaktovať ODI Prievidza, z 

dôvodu prekonzultovania času a trasy prepravy, 
• počas výstavby v čo najväčšej možnej miere využívať na prepravu materiálu železničnú 

dopravu, 
• v prípade potreby prepravy nadrozmerných nákladov v dostatočnom časovom predstihu 

kontaktovať ODI Prievidza, z dôvodu odsúhlasenia času a trasy prepravy, 
• pri výjazde vozidiel zo stavby zabezpečiť čistenie kolies automobilov a podľa potreby aj 

čistenie priľahlých komunikácii, 
• v prípade uzatvorenie existujúcej komunikácie v areály priemyselného parku zrealizovať 

novú komunikáciu z dôvodu umožnenia prístupu k prevádzkam nachádzajúcich sa v areály 
priemyselného parku. 

h) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., o.z. Piešťany, správa povodia HN 
Topoľčany 

• V danej lokalite naša organizácia spravuje vodohospodársky významný vodný tok 
Handlovka (číslo toku 516, číslo hyd. poradia 4-21-11-036. Ochranné pásmo predmetného 
toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti 6 m od brehových čiar. 

• Začatie prác v koryte toku v rámci vybudovania výpustného objektu na toku Handlovka 
oznámiť zástupcovi našej organizácie (úsekový technik. M . Duríš tel. 0907794689) a počas 
prác sa riadiť jeho pokynmi. Nášho zástupcu prizvať aj ku kolaudácii stavby, kde nám bude 
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odovzdané v digitálnej forme zameranie výpustného objektu (z dôvodu vodohospodárskej 
evidencie V O v súlade s § 48 odst. 3 vodného zákona). 

• V prípade zásahu výpustného objektu do pozemku K N - E 2-2145/202 vo vlastníctve SVP, 
š.p. Banská Štiavnica využitie zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany 
(JUDr. Mojžiš, č. tel. 033/7764405) najneskôr do kolaudácie stavby. 

• Kvalitatívne parametre vypúšťaných vôd vzhľadom na navrhované odlučovače ropných 
látok odsúhlasiť s OZ Piešťany, odbor ekológie vôd a V H L (Ing. Vrábelová). 

ch) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., o.z. Piešťany 
Správca vodného toku Handlovka nemá zásadné pripomienky k vydaniu stavebného 

povolenia a povolenia na vypúšťanie vôd zo spevnených plôch striech objektu, komunikácií a 
parkovísk po prečistení v ORL do povrchových vôd. Vzhľadom na charakter vôd a splnené 
podmienky vyplývajúce z § 9 nariadenia vlády č.269/2010 Z.z. sa limitné hodnoty 
ukazovateľov znečistenia neurčujú. Žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok pre ORL pre 
zabezbečenie garantovanej hodnoty na odtoku. 

Pri zakladaní stavebných objektov v prípade výskytu podzemných vôd a ich čerpaní, 
žiadame tieto vody zbaviť plávajúcich a nerozpustených látok pred ich odvedením. 
Odvádzanie podzemných vôd žiadame nahlásiť správcovi vodného toku SVP, š.p. SPHN 
Topoľčany, úsekový technik M . Ďuriš, tel. 0907 794 689. 

i) Slovenská správa ciest Bratislava 
Dopravné napojenie predmetnej stavby je navrhnuté účelovými komunikáciami funkčnej 
triedy C3 kategórie M O 8/30 na existujúcu miestnu komunikáciu (Západná ul). Uvedená 
miestna komunikácia (ul. Západná) bude napojená na cestu 1/64 novou stykovou križovatku, 
ktorá bude vybudovaná v rámci stavby „1/64 Prievidza obchvat L etapa, 2. stavba". 
Pri rozšírení areálu o ďalšie výrobné budovy v 2. a 3. fáze požadujeme doložiť kapacitný 
výpočet stykovej križovatky miestnej komunikácie (ul. Západná) a cesty 1/64 - obchvat. 

j) Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Bratislava 
1) Najvyšší bod stavebných objektov, vrátane všetkých zariadení na ich strechách (komíny, 

antény, vzduchotechnika, bleskozvod a pod.), stožiarov verejného osvetlenia, oplotenia 
areálu, ostatných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast 
drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri 
výstavbe nesmie prekročiť nadmorskú výšku v rozmedzí 260,00 - 295.00 m n.m. Bpv. v 
sklone 1:7 v smere od osi vzletovej a pristávacej dráhy (výškové obmedzenie pre riešené 
územie určené ochranným pásmom prechodovej plochy Letiska Prievidza). SO 07 
Oplotenie bude zo strany- najbližšej k letisku ponechané v trase a výške pôvodného 
oplotenia (t. j . 1.6 m). 

2) Na povrchovú úpravu strechy a obvodového plášťa stavebných objektov, oplotenia, 
prípadne na povrchovú úpravu iných zariadení umiestnených v riešenom území je 
stavebník povinný použiť materiály a farby s nereflexnou úpravou (riešené územie sa 
nachádza v ochrannom pásme proti nebezpečným a klamlivým svetlám Letiska Prievidza). 
V prípade zistení negatívneho vplyvu povrchovej úpravy strešnej krytiny alebo 
obvodového plášťa stavebných objektov na leteckú prevádzku, t. i . budú spôsobovať 
oslepenie alebo by viedli k mylnej informácii pre pilotov, je stavebník, resp, vlastník 
objektu povinný na svoje náklady bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie reflexnosti. 

3) Svetelný lúč svietidiel použitých na externé osvetlenie stavebných objektov a pozemku, 
spevnených plôch a komunikácií je stavebník povinný riešiť nasmerovaním priamo na 
osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádok a 
zároveň rozmiestnením svietidiel nesmie dôjsť k mylnej informácii pre pilotov. 
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4) Vedenia elektrického prúdu V N a W N je stavebník povinný riešiť podzemným káblom 
(riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme s obmedzením stavieb vzdušných vedení 
V N aWN Letiska Prievidza). 

5) V riešenom území je zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, 
ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm 2, pričom žiarenie nesmie 
zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (riešené územie sa nachádza v 
ochrannom pásme proti laserovému žiareniu Letiska Prievidza). 

6) V riešenom území sa vylučuje vykonávanie činností, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu 
vtáctva v okolí letiska (riešené územie sa nachádza vo vnútornom a vonkajšom 
ornitologickom ochrannom pásme Letiska Prievidza). 

7) Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu k odsúhlaseniu minimálne 60 dní pred 
umiestnením stavebných mechanizmov na stavenisko POV s uvedením typov dvíhacích 
stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe, s údajmi ich maximálnych výšok (veža, 
tiahlo, maximálny zdvih) 

8) Keďže lokalita, v ktorej sa nachádza navrhovaná výstavba je situovaná v bezprostrednej 
blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy Letiska Prievidza, je nutné pri technickom riešení 
objektov brať do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky, ktorý sa bude s rozvojorn 
letiska zvyšovať a riešiť ich tak, aby boli zaistené prípustné hladiny hluku a vibrácií. < 

9) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred 
začatie stavby (túto informáciu postačí zaslať elektronickou poštou na adresu 
ochranne.pasma(a),nsat.sk a v kópii na Jana. Lopusanova(a>,nsat. sk). 

10) Stavebník je povinný do 7 dní od dosiahnutia konečnej výšky stavebných objektov zaslať 
Dopravnému úradu fotodokumentáciu stavebných objektov v zábere s pozemkom 
dokladujúcu splnenie vyššie uvedených podmienok (v prípade možnosti žiadame 
fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu iana. lopusanova(a),nsat. sk a v kópii na 
adresu ochranne. pasma@nsat. sk) 

a nasledujúce údaje, spracované a overené autorizovaným geodetom: 
rovinné súradnice Y , X v systéme S-JTSK (rohy všetkých stavebných objektov a lomové body 

SO 07 Oplotenie v úseku najbližšom k letisku), 
zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy (rohy 

všetkých stavebných objektov a lomové body SO 07 Oplotenie v úseku najbližšom k 
letisku), 

•> skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty a najvyššieho bodu všetkých stavebných 
objektov (vrátane komínov, antén, vzduchotechniky, bleskozvodov a pod.) a lomových 
bodov SO 07 Oplotenie v úseku najbližšom k letisku. 

k) MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava 
1) Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony 

plynov, 
budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladneAa 
podá, 
v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR -
Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. 

2) Pri vykonávaní zemných prác budú počas manipulácie so strojnými mechanizmami 
prijaté účinné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd ropnými látkami 
a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov; je potrebné vyhotoviť havarijný 
plán v súlade s príslušným predpisom. 

3) Zdôrazňujeme potrebu rešpektovania a zohľadnenia ustanovenia § 28 zákona č. 
538/2005 Z. z., v zmysle ktorého je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných 
liečivých zdrojov zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne 
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4) ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej 
liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú 
bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov a taktiež rešpektovať 
prílohu č. 5 vyhlášky M Z SR č. 255/2008 Z. z.. 

5) V nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska požadujeme navrhovať a použiť také 
technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana 
životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo prípadnému 
úniku .ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej 
vody. 

6) Objekt navrhovanej trafostanice musí byť realizovaný a zabezpečený tak, aby sa 
zamedzilo úniku ropných látok do podložia. 

7) Objekt žumpy musí byť zrealizovaný a prevádzkovaný v súlade s STN 75 6081 
Žumpy na splaškové vody ako aj s príslušnými predpismi na úseku vodného 
odpadového hospodárstva. 

8) Likvidáciu vzniknutého odpadu je potrebné zabezpečiť v súlade s príslušnými 
predpismi na úseku odpadového hospodárstva. 

8) Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na body 3 a 4 tohto stanoviska 
vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené príslušnému správnemu 
orgánu doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností 
výrobkov. 

9) Všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení stáleho 
odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny zásadného charakteru budú predložené 
na zaujatie stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel. 

10) V prípade, že by si realizácia predmetnej stavby vyžiadala realizáciu niektorej ďalšej z 
činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. bude potrebné vyžiadať si 
stanovisko Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením 
príslušnej dokumentácie. 

11) Vzhľadom na výsledky a závery realizovaného podrobného inžiniersko-geologického 
prieskumu [Mgr. Dobrovoda, A G audit, s.r.o., 5/2015], v rámci ktorého bola zistená 
veľmi vysoká hodnota CHSK M n a TOC v podzemnej vode z IG vrtu V-16 
odporúčame v súlade s návrhom spracovateľa zabezpečiť spracovanie analýzy rizika 
znečistenia podzemnej vody a povrchového toku, nakoľko charakter znečistenia 
podzemnej vody podľa jeho názoru zodpovedá veľkému znečisteniu pochádzajúcemu 
zpriesakov čistiarne odpadových vôd, nachádzajúcej sa z pohľadu smeru prúdenia 
podzemnej vody nad pozemkom, ktorý je predmetom riešenia predmetnej projektovej 
dokumentácie. 

1) Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s., Žilina 
1. Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa nachádzajú V N 22 kV podzemné vedenia 

linka č. 1430 a linka č. 1431. Od uvedených vedení žiadame dodržať ochranné pásma v 
zmysle zákona a o energetike 251/2012 Z.z. 

2. Pri krížení Jestvujúcich podzemných vedení s navrhovanými žiadame dodržať 
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. 

3. Akékoľvek práce v ochrannom pásme jestvujúcich podzemných vedení je možné začať 
až po vytýčení jestvujúcich podzemných vedení ich správcom a prejednaní 
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technologického postupu prác. Vytýčenie jestvujúcich zariadení v majetku a správe SSE-
D je potrebné zabezpečiť objednávkou na Technickú prípravu a realizáciu prác V N a N N 
SSE-D v Prievidzi. Pracovník SSE-D vykoná o vytýčení podzemných vedení a posúdení 
technologického postupu prác v ochrannom pásme EZ záznam V stavebnom denníku 
stavebníka. 

4. Pred záhmom akýchkoľvek zemných prác v ochrannom pásme vytýčených podzemných 
vedení v majetku a správe SSE-D bude prizvaný pracovník SSE-D k obhliadke a kontrole 
splnenia zákonom a normou stanovených požiadaviek O posúdení vykoná záznam v 
stavebnom denníku, resp. v kópii tohto vyjadrenia. Takéto vyjadrenie bude slúžiť ako 
vyjadrenie SSE-D ku kolaudačnému konaniu. Bez tohto súhlasného vyjadrenia 
nesúhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

5. KIO 3G5 - po splnení podmienok uvedeaýeh vo vyjadrení k bodu a podmienkam 
pripojenia v zmysle nášho predošlého vyjadrenia, SSE-D zabezpečí V N slučku od miesta 
naspojkovania na jestvujúci V N podzemný kábel po káblové koncovky v jednoúčelovej 
trafostanici (VN rozvádzači) odberateľa a späť. Nová jednoúčelová trafostanica (VN 
rozvádzač) vo vlastníctve odberateľa bude napájaná zaslučkovaním dd V N podzemnej 22 
kV linky č. 1431 v majetku SSE-D. Z tohto dôvodu požadujeme, aby V N rozvádzač 
Vašej novej jednoúčelovej trafostanice umožňoval priebežné zapojenie V N linky, (v 
zmysle zákona 251/2012 Z.z., § 39, odsek 11). 

6. Za správnosť reallzovatemosť a úplnosť PD jednoúčelovej trafostanice, zodpovedá v 
plnej miere zodpovedný projektant. Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou 
prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektrickej energie v neprospech ostatných odberateľov, 
inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., dodávateľ elektrickej energie v 
nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektrickej energie. 

7. Po ukončení realizačných prác na jednoúčelovej trafostanici je potrebné zvolať 
preberacie konanie, kde budú pozvaní zástupcovia SSE-D (Projektový manažér Ing. 
Gorazd Motyka tel.: 0905 612 916 a zástupca oblastného centra tel.: +421 41 519 6922) 
ako ostatný účastníci konania. Pri preberacom konaní bude projektovému manažérovi 
SSE-D odovzdané stavebné 
povolenie (kópia), dQkumentácia skutočného vyhotovenia, správa o prvej odbornej 
prehliadke a skúške (originál), úradná skúška (kópia), geodetické zameranie (originál 
podľa štandardov SSE-D) a jeden kompletne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí 
stavby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia bude aj v digitálnej forme na CD podľa 
štandardov SSE-D. 

8. Pred spustením novej jednoúčelovej trafostanice do prevádzky si zabezpečíte podpis 
miestnych prevádzkových predpisov, ktoré budú uložené v trafostanici, čo bude 
kontrolované pri preberacom konaní. 

9. Rezervovanú kapacitu odberného miesta je potrebné zmluvne dohodnúť v Zmluve 
o distribúcii pripadne y Zmluve o dodávke a distribúcä až po uzatvorení Zmluvy o 
pripojení, a uhradení vypočítaného poplatku za pripojenie v zmysle rozhodnutia URSQ 
Č.0015/2015/E pre SSE-D. 

10. Pre potrebu fakturaôného merania požadujeme 3ks meracích transformátorov prúdu MTP 
15O/5/A/10VA trieda presnosti 0,2s, úradne overené (pri výkone 2431,32KW). Prúdové 
okruhy viesť neprerušene káblom 3xCYKY-02x4mm od každého MTP samostatným 
káblom až do skúšobnej svorkovnice Zsl b v skrini merania. Uzemnenie sekundárnych 
„k" svoriek MTP má byť vodičom C Y 4 mm2zelenožltej farby. 

11. Pre potrebu fakturačného merania požadujeme 3ks meracích transformátorov napätia 
M T N 22000/V3/100V3 10VA trieda presnosti 0,2, úradne overené. Napäťové okruhy 
viesť neprerušene káblom C Y K Y - O 4 x 2,5 mm 2 od M T N cez trojfázový 
max.6Ampérový istič do skúšobnej svorkovnice Zslb v skriro merania. Kryt isttéa sa 
musí dať zaplombovať a samotný istič sa musí dať zaplombovať v zapnutej polohe. 
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12. Platnosť vyjadrenia od jeho vydania je jeden kalendárny rok. Vyjadrenie stráca platnosť 
pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané.(zmena lokality, vstupných údajov, 
súvisiacej legislatívy a pod.) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o 
uvádzať našu značku resp. fotokópiu tohto vyjadrenia. 

Všetky podmienky územného rozhodnutia číslo 2.4.2-02-6682-2015 (právopl. 
31.10.2015) vydané Mestom Prievidza, dňa 24.09.2015 , zostávajú v platnosti (okrem 
podmienok uvedených pod písm. a), b), e), ch), i),l), m), n), o)). 

15. Ostatné podmienky: 
- rešpektovať podmienky odborného stanoviska TÚV SUD Slovakia s.r.o., Bratislava ev.č. 
1514/50/15/BT/OS/DOK zo dňa 18.11.2015, 
- stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom 
obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i priľahlých komunikácií, 
- nevyvážať zeminu a odpad na okolité susedné pozemky, s odpadom, ktorý vznikne 
počas zemných prác a stavebných prác nakladať v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších platných právnych predpisov, 
- na prípadný nutný výrub stromov a krov je potrebný súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona 
N R SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorým je mesto Prievidza, 
- upozorňujeme na znenie § 5 ods.l zá.č.287/1994 Z.z., ktorý ukladá povinnosť pri 
akejkoľvek činnosti postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu rastlín 
a živočíchov, alebo poškodzovaniu ich biotopov, 
- pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné 
vytýčenie ich zariadení a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných 
predpisov a noriem, 
- prípadné porušenie cudzích pozemkov dať do pôvodného stavu. 

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len 
na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh 
stavebníka. 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, 
keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú 
záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené 

O d ô v o d n e n i e : 

Mesto Prievidza, oddelenie stavebného poriadku obdržalo dňa 18.08.2015 (dopl.26.11.2012) 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - Administratívna a výrobná hala firmy Brose 
Slovakia. 
Na uvedenú stavbu bolo dňa 24.09.2015 vydané Mestom Prievidza rozhodnutie o umiestnení 
stavby pod číslom 2.4.2-02-6682-2015 (právopl. 31.10.2015). 
Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon") v 
súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámilo začatie stavebného konania dňa 
27.10.2015 dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.11.2015. Navrhovateľ na tomto pojednávaní 
doložil potvrdenie o súpisnom a orientačnom čísle zo dňa 16.11.2015 na základe ktorého 
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došlo k zmene adresy pôvodne BROSE Prievidza, s.r.o., IČO: 48046434, Západná ulica 7, 
Prievidza, teraz BROSE Prievidza, s.r.o., IČO: 48046434, Max Brose 7, Prievidza. 
Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore 
územného plánovania, stavebného poriadku výstavby a životného prostredia, oddelení 
stavebného poriadku, kancelária č. 513, ul. Hviezdoslavova 3, Prievidza predovšetkým v 
stránkové dni (pondelok, streda a piatok). 

Na uvedenú stavbu bolo dňa 13.11.2015 vydané Okresným úradom Prievidza - záväzné 
stanovisko podľa § 38 ods. 4 zákona NR SR Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania 

Posúdenie stavby vykonali dotknuté orgány, účastm'ci konania a správcovia 
inžinierskych sietí: Mesto Prievidza, StVPS, a.s. Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a Záchranného zboru v Prievidzi, Mesto Prievidza ako príslušný cestný správny 
orgán, Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Prievidza, SSE-D a.s., Žilina, SPP-d, 
a.s.Bratislava, Slovák Telekom a.s., Bratislava, Orange Slovensko a.s., Bratislava, Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
Bratislava, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH, SVS, OO, 
OPK, EIA), Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, úsek environmentálnej záťaže, 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, OR PZ ODI Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor 
civilnej ochrany a krízového riadenia, PTH a.s., Prievidza, Slovenská správa ciest, SAD a.s., 
Prievidza, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., o.z. Piešťany, Topoľčany, Dopravný úrad 
Bratislava, M Z SR, IKŽ Bratislava, Obvodný banský úrad Prievidza a i . . Ich stanoviská boli 
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí 
stavebného konania k podanému návrhu, neoznámili stavebnému úradu svoje stanovisko 
ostatné orgány štátnej správy, správcovia inžinierskych sietí a účastníci konania. 

V súlade s ustanovením § 61 ods. 5) stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej 
správy v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, 
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Na základe vyššie uvedeného a predložených vyjadrení nenašiel stavebný úrad v 
priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Projektanti stavby: 
Ing. arch. Anna Vokŕálová, P M Group S L O V A K I A s.r.o., Ivánska cesta 30/B, Bratislava 
Ing. Rastislav Skrovný, PhD., M . Rázusa 2144/24, 960 01 Zvolen 
Ing. Lukáš Skalík, PhD, TZBPro s.r.o., Beňadická 7, 851 06 Bratislava 
Ing. Gabriela Heffnerová, HEGAS, Trnavská 51, 900 01 Modra 
Ing. Vladisláv Chlpek, CADPROJEKT, Košovská cesta 24, Prievidza 
Ing. Alexander Melicher, Komenského 2, 921 01 Piešťany 
Doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Čsl. Parašutistov 1, 831 03 Bratislava 

Rozpočtové náklady stavby: 20 000 000,00 €. 
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Stavebník podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov zaplatil správny poplatok vo výške 1 000,00.- € na účet mesta Prievidza. 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, 
podaním na mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody 14, 971 01 
Prievidza. Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad 
- stavebným úradom overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Stavebník - žiadateľ 
2. Ostatným účastníkom, tak ako sú uvedení vo výrovej časti tohto rozhodnutia 

Na vedomie: 
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M . R. Štefánika, Bratislava 

P o u č e n i e : 

Í*4-Kna základe poverenia č. 1.2-2874-2015/88548 

3. a/a 


