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Pečiatka a podpis zodpovednej osoby

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Žiadate1': Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou
mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou,
adresa: Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14, v zastúpení: Ing. Vladimír
Plintovič - "V" PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18, podal dňa: 02.08.2017 na
Spoločnom obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
"
Prievidza - Prekládka VNV č. 260 úsek 14 a č. 295 úsek 163 ", na pozemku parcelné číslo reg. C KN :
7082/37, 7082/38, 3529/2, 354611, 7082/39, E KN 423711,2, 4205/3, 420411, 4203/3, 4207, 4208/401,
4016/2, 4000, 3998, 3999/2, 3949, 3954, 395511, 402711, 4025, 4026, 4024/3, 402811, 4027/3, 3996, 3994,
3993, v katastrálnom území Prievidza.
Predmetom stavebného povolenia je líniová energetická stavba, ktorá rieši požiadavky na prípravu územia
pre výstavbu cintorína a krematória v Prievidzi, pozostáva z prekládky 22 kV linky.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie v zmysle § 39a ods.4 zák. Č.
50/76 Zb. v znení nesk. predpisov, nakoľko sa jedná o stavbu realizovanú vo verejnom záujme v zmysle
zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike.
Mesto Handlová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku 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 v znení neskorších predpisov, určené Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej
politiky Trenčín, listom číslo OU-1N-OVBP2-2017/7462-2/Ma,
zo dňa 03.03.2017, k vydaniu stavebného
povolenia podľa § 119 ods.3 v spojení § 117 ods. l zákona Č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov,
preskúmalo žiadosť o stavebné povolenie podľa §§ 37, 62 a 63 zákona Č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov ana základe tohoto posúdenia a ústneho prerokovania dňa
19.09.2017, po doplnení podania stavebný úrad takto r o z hod o l :

Iíniová stavba:

Prievidza - Prekládka

VNV č. 260 úsek 14 a č. 295 úsek 163
( ďalej len" stavba ")

stavebník:
adresa:
IČO:

•

Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou
mesta JUDr. Katarínou
Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14
318442

Macháčkovou

,
( d alej len" stavebnik " )

v rozsahu: stavba pozostáva z prekládky 22 kV linky VN č.260, vonkajším vedením VN na
oceľových priehradových a betónových podperných bodoch v celkovej dlžke 1030 m, z prekládky
22 kV linky VN č.2?5, vonkajším vedením na oceľových priehradových a betónových podperných
bodoch v celkovej dlžke 1033 m, pričom v rozsahu od navrhovaného p.b. Č. 101 po navrhovaný p.b.
Č. 113 sú oba ved~nia navrhnuté ako dvoj linka, na spoločných podperných bodoch vodičmi 22kV
PAS 120 mm", v dlžke 824 m;

SO 01 Prekládka VNV č.260 úsek 14 a 295 úsek 163:
V existujúcom vedení VN 22kV Lč, 260 bude vykonaná demontáž 7ks p.b. a existujúcich vodičov
AIFe6- 120mm2, celkovej dÍžke 768m, z čoho bude 214 m znovu namontované.
V existujúcom vedení VN 22kV Lč. 295 bude vykonaná demontáž 7ks p.b. a existujúcich vodičov
AIFe6- 120mm2, celkovej dlžke 772m, z čoho bude 216m znovu namontované.
Existujúce odbočky smer 260/úv!7, 295/úv/20, 260/úv/6 budú zachované a budú napojené
z preloženého vedenia vn. Úsekový vypínač 260/úv/5 bude demontovaný bez náhrady.
V existujúcom odbočke vedenia VN 22kV Lč, 260 smer 260/úv!7 bude vykonaná demontáž 3ks p.b.
a existujúcich vodičov AIFe, celkovej dlžke 176m, z čoho bude 75m znovu namontované.
V existujúcom odbočke vedenia VN 22kV Lč. 295 smer 295/úv/20 bude vykonaná demontáž 3ks
p.b. a existujúcich vodičov AIFe, celkovej dÍžke 182m, z čoho bude 58m znovu namontované.
V existujúcom odbočke vedenia VN 22kV Lč. 260 smer 260/úv/6 bude vykonaná demontáž 4ks p.b.
a existujúcich vodičov AIFe celkovej dlžke 250m, z čoho bude 27m znovu namontované;
•

Jedná o preložku podľa zákona o energetike, stavbaje vlastníctvom SSE-D, a.s., vlastník zariadenia
SSE-Distribúcia, a.s. Žilina vyjadril súhlasné stanovisko dňa 13.04.2017, číslo 4600032785;

•

Zámer bude realizovaný v urbanistickom obvode UO 7 Banská Vápenica, v územnopriestorovom
celku UPC 7-2 aje v súlade s ÚPN-M Prievidza v znení zmien č.l až č.15, schváleného uznesením
Č. 164/2017 zo dňa 27.03.2017, kde je uvedený zámer súčasťou funkčnopriestorového
bloku7-2-3
s navrhovaným funkčným využitím pre mestské pohrebisko uvedené v zozname verejnoprospešných
stavieb pod VPS č.14 - Nový cintorín;

•

Účastníci konania:
11 Mesto Prievidza, primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková
2/ Ing. Vladimír Plintovič - "V" PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18
3/ Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková Č. 36
4/ známi a neznámi vlastníci pozemkov - verejnou vyhláškou

•

Podľa projektovej dokumentácie vypracovanej a overenej: Ing. Vladimír Plintovič - "V" PROJEKT,
97405 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18, číslo osv. 0719* A *2-3;

na pozemkoch na pozemku parcelné číslo reg. C KN : 7082/37, 7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN
4237/1,2,4205/3,4204/1,4203/3,4207,4208/401,
4016/2, 4000, 3998, 3999/2, 3949, 3954, 3955/1, 4027/1,
4025,4026,4024/3,4028/1,4027/3,3996,3994,3993,
v katastrálnom území Prievidza, sa podľa §§ 39 a
66 stavebného zákona

POVOĽUJE.
Pre umiestnenie a uskutočnenie navrhovanej líníovej stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1. Trasa líniovej stavby preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia ajeho ochranné pásma je na
pozemkoch parcelné číslo reg. C KN : 7082/37, 7082/38, 3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN 423711,2,4205/3,
4204/1, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 3998, 3999/2, 3949, 3954, 3955/1, 4027/1, 4025, 4026,
4024/3, 4028/1, 4027/3, 3996, 3994, 3993, v katastrálnom
území
Prievidza. Líniová stavba bude
realizovaná v rozsiahlom území tak, ako je vyznačená v situácii projektovej dokumentácie stavby, ktorá
tvorí neoddeliteľnú časť rozhodnutia.
2. Právo realizovať stavbu vyplýva zo znenia §-u II zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
(1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme
a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej činnosti,
b) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej
výzve neurobil ich vlastník; výzva musí byť vlastníkovi doručená podľa odseku 3,
c) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať trávnaté porasty,
d) vstupovať po predchádzajúcom súhlase v súlade s osobitnými predpismi do uzavretých priestorov a
zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ozbrojených
síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej ajustičnej stráže Slovenskej republiky,
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Slovenskej informačnej služby, Železníc Slovenskej republiky a Národného bezpečnostného úradu,
e) vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia a
pridružené prostriedky V rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické
zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete,
distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo
na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní
takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na
cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti
takého rozhodnutia,
g) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na
plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba
bola povolená podľa stavebných predpisov.
(2) Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná
vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o:
a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete a počas ich odstraňovania.
3. Zámer bude realizovaný v urbanistickom obvode VO 7 Banská V ápenica, v územnopriestorovom celku
UPC 7-2 aje v súlade s ÚPN-M Prievidza v znení zmien č.1 až č.15, schváleného uznesením Č. 164/2017 zo
dňa 27.03.2017, kde je uvedený zámer súčasťou funkčnopriestorového
bloku 7-2-3 s navrhovaným
funkčným využitím pre mestské pohrebisko uvedené v zozname verejnoprospešných stavieb pod VPS č.14Nový cintorín.
4. Záväzné stanovisko mesta Prievidza bolo vydané dňa 17.05.2017, pod číslom 2.4.4-5514-2017/7897:
Stavba bude realizovaná vo verejnom záujme v nevyhnutnom rozsahu a v zmysle zákona Č. 251/2012 Z.z.
o energetike.
5. Rešpektovať podmienky stanoviska Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Regionálneho odboru
Trenčín, pracovisko Prievidza číslo SPFZ/2017/054561, zo dňa 30.05.2017 k realizácii stavby:
na dotknuté pozemky bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnej správe katastra a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou
zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán
podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívateľov pozemkov SPF,
po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na
doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na
základe ktorej by bolo SPF v budúcnosti povinné dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.
6. Zabezpečiť zápis vecného bremena na pozemky vlastníkov, ktoré budú predmetom realizácie stavby
dotknuté. Súčasne rešpektovať všetky podmienky vlastníkov pozemkov, vyjadrené v súhlase s realizáciou
stavby.
7. Zabezpečiť splnenie podmienok k zosúladeniu urbanistického a architektonického riešenia stavby
S okolím a ďaľšími podmienkami v zmysle ustanovení stavebného zákona.
8. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom
konaní, prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval a overil: Ing. Vladimír Plintovič -"V" PROJEKT, 974 05
Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18, číslo osv. 0719* A *2-3.
9. Pri stavbe dodržať ustanovenia §§ 43,43b,43d,43e,43f,43g,43h,43i,47,48,49,50,51,52,53
a ďaľšie
stavebného zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ohľadom požiadaviek na
uskutočňovanie stavieb.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku, rešpektovať ustanovenia zákona Č.
133/2013 Z.z. a vyhlášky Č. 147/2013 Z.z .. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
11. Stavba bude dokončená: do piatich rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.
Zhotoviteľ stavby: výberovým konaním.
10 dní po určení zhotoviteľa stavby, oznámi investor stavebnému úradu názov a adresu firmy, resp.
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spoločnosti, ktorá bude zhotoviteľom stavby.
Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby oprávneným pracovníkmi podľa § 45 ods.1 písm.bl
stavebného zákona.
12. Začiatok stavby oznámiť stavebnému úradu podľa § 66 ods.2 písm. hl stavebného zákona.
13. Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník orgánom alebo organizáciou k tomu
oprávnenou, o vytýčení bude spísaný záznam, ktorý predloží stavebník na kolaudačnom konaní stavby.
14. Rešpektovať znenie § 43f stavebného zákona - na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť
stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe (vhodný stavebný
výrobok).
15. Stavebník je povinný viesť podľa § 64d stavebného zákona na stavbe stavebný a montážny denník.
16. Odborné stanovisko číslo 3580/2/2017 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydala
Technická inšpekcia, a.s. SR Banská Bystrica dňa 15.06.2017.
Rešpektovať podmienky dané v stanovisku:
Zariadenie vyhotovené v súlade s dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní
skúšok podľa vyhl,.č. 508/2009 Z.z.
Dodávateľ bude informovať TI, a.s. pracovisko Banská Bystrica o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť
bezpečnosť tohto zariadenia.
17. Rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby SR, Sekcie cestnej
železničnej dopravy a dráh, odboru dráhového stavebného úradu Bratislava zo dňa 14.03.2017, číslo
12485/20 17/SŽDD/19668:
1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska.
Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom a pri prácach vo
výškach na PB je potrebné klásť dôraz na bezpečnosť.
5. Po ukončení prác uviesť terén do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať
a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy (ŽSR GR Bratislava, Odbor
expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava) vrátane zistenia prípadnej existencie zariadení dráhy na
stavbou dotknutom pozemku.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej
prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
18. Rešpektovať podmienky uvedené v stanovisku ŽSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy
813,61 Bratislava l, Klemensova 8, zo dňa 20.11.2017, číslo 24533/2017/0420-5:
11 Rešpektovať požiadavky
uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava číslo 447112017/SŽTS zo dňa
14.11.2017 ajeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení
v správe ŽSR. Ak sa po vytýčení káblov ŽSR preukáže, že navrhované podperné body sú v kolízii s týmito
káblami, požadujeme ich polohu upraviť tak, aby sa nachádzali mimo ochranné pásmo káblov ŽSR.
2/ Doriešiť majetkovo právne vzťahy so ŽSR Strediskom hospodárenia s majetkom RP Trenčín, Sadová
ul. č.l.
3/ Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy amin. 1 mesiac pred
zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle zákona č. 1204/2006 Z.z. § 18 v znení neskorších
predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie
povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.
4/ Počas výstavby i po nej nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriad'ovať
svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
51 Stavebník odsúhlasí min. 30 dní pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác
a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu
začatia a ukončenia prác v obvode dráhy.
6/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu
železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný
priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené
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realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
71 Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby telesom dráhy budú dodržané ustanovenia
príslušných predpisov a noriem ŽSR.
81 ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené
železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej
nepriaznivých vplyvov.
91 Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku
dráhy.
10/ Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby v OPD.
11/Dodržať ustanovenia
zákona číslo 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov
a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších
predpisov.
19. Rešpektovať stanovisko vydané Okresným úradom Prievidza, odborom pozemkovým a lesným dňa
10.07.2017, pod číslom OU-PD-PLO-20l7/15577-42885:
Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do
doby realizácie stavby, najmä chrániť pred zaburinením.
Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej
pôde
a susedných poľnohospodárskych pozemkoch.
Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy zo
zastavanej a spevnenej plochy hÍbky 20 cm podľa spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na
nehnuteľnosť - nezastavanú časť parc.č. CKN 7082/39,3509/1, 7056/1, 3506/1 orná pôda a trvalé trávne
porasty čím dôjde k prehÍbeniu pôdneho profilu a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami
obsiahnutými v humusovej zemine.
Po realizácii výstavby za účelom usporiadanie evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností
podľa § 3 ods.2 zákona požiadať Okresný úrad Prievidza,
katastrálny
odbor o zmenu
poľnohospodárskeho
druhu pozemku z kultúry záhrada na zastavanú plochu s predložením
geometrického plánu a tohto stanoviska.
20. Rešpektovať záväzné stanovisko Okresného úradu Prievidza, odboru pozemkového a lesného číslo OÚPD-PLO-2017/015762-002, zo dňa 23.06.2017:
l. Realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na okolitých
lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka alebo správcu susedného lesného pozemku pri jeho
obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarovať v súlade s platným
programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych
predpisov na úseku lesného hospodárstva.
2. Nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch.
3. Na lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods.l zákona
o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutých lesných pozemkov
a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods.6 zákona o lesoch, lesné pozemky sa nesmú využívať na
iný účel ako na plnenie funkcií lesov bez rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva v zmysle § 5 ods.l zákona o lesoch,
4. Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie
bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods.1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí
stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov
a stromov z lesného pozemku). Rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa
zákona Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení ne sk. predpisov príslušný orgán štátnej správy
po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
21. Rešpektovať podmienky vyjadrenia vydaného Okresným úradom Prievidza, odborom SOZP dňa
15.08.2017, pod číslom OU-PD-OSZP-20l7/019383:
l. Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami zák. č.
44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení
zák. č. 276/2001
o regulácii v sieťových
odvetviach
v znení neskorších
predpisov
a v súlade s požiadavkami
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
2. Akýkoľvek zásah do vodného toku a pobrežných pozemkov odsúhlasiť správcom vodného toku
a tunajším úradom. Pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku
(Handlovka, Nitra) sú pozemky do 10 m od brehovej čiary. Pobrežnými pozemkami pri drobných
vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary.
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3. Na zásah do vodného toku a pobrežných pozemkov je potrebné požiadať Okresný úrad Prievidza,
odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas podľa § 27 vodného
zákona s predložením
stanoviska správcu vodného toku (záväzného vyjadrenia k doplnenej dokumentácii).
22. Rešpektovať podmienky súhlasu na stavbu vydaného Okresným úradom Prievidza, odborom SOZP dňa
18.09.2017, pod číslom OU-PD-OSZP-20 17/021634:
1. Pri realizácii stavby dodržať podmienky správcu vodných tokov, SVP, o.z. Piešťany, Správa povodia
hornej Nitry, vo vyjadrení zo dňa 11.04.2017 pod zn. CS SVP OZ PN 2293/2017/3
- stavbou dôjde k súbehu a ku križovaniu vodohospodársky významného vodného toku Handlovka
(číslo toku 4-21-11-036, parcela KN-C 182/123 - vodné plochy bez založeného listu vlastníctva) v správe
našej organizácie. Ochranné pásmo uvedených vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo
vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými
pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia.
- podpera vedenia č.l2 sa nachádza v ochrannom pásme vodného toku (cca 5,0 m od brehovej čiary).
Požadujeme ju umiestniť mimo ochranné pásmo, tj. min. 6,0 m od brehovej čiary.
- počas stavebných prác neukladať stavebný materiál do koryta vodného toku. Porušený terén
v ochrannom pásme toku uviesť do pôvodného stavu.
- na kolaudačné konanie žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.
2. Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita povrchových
vôd. Používané mechanizmy musia byť v dobrom technickom stave. Počas realizácie stavby nesmú zo
stavebných mechanizmov unikať znečisťujúce látky do prostredia spojeného s povrchovými alebo
podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie okamžite odstrániť.
3. Vlastník stavby vo vodnom toku a v inundačnom území je povinný plniť povinnosti ustanovené v §
47 vodného zákona.
23. Rešpektovať podmienky vyjadrenia vydaného Okresným úradom Prievidza, odborom SOZP dňa
08.03.2017, pod číslom OU-PD-OSZP-2017/006650-002:
v zmysle zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vzniká povinnosť fyzickým a právnickým osobám v prípade nevyhnutného výrubu
drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín mesto Prievidza.
dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti,
ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný
postupovať tak, by nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.4 zákona, podľa ktorej každý, kto buduje alebo plánovane
rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni
usmrcovani u vtákov.
24. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OUPD-OSZP-20 17/00628, zo dňa 10.03.2017:
1. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré budú vznikať počas realizácie
stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
Doklad o zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
2. V prípade, že pôvodca odpadu bude zhromažďovať viac ako 1 tonu nebezpečného odpadu,
je možné tento odpad zhromažďovať len so súhlasom tunajšieho úradu udeleným podľa § 97
ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch.
3. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu k dokumentácii v kolaudačnom
konaní podľa § 99 ods.l písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
25. Rešpektovať podmienky stanoviska SVP, o.z. Piešťany, Správa povodia hornej Nitry, zo dňa 11.04.2017
pod zn. CS SVP OZ PN 2293/2017/3:
- Stavbou dôjde k súbehu a ku križovaniu vodohospodársky významného vodného toku Handlovka
(číslo toku 4-21-11-036, parcela KN-C 182/123 - vodné plochy bez založeného listu vlastníctva) v správe
našej organizácie. Ochranné pásmo uvedených vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo
vzdialenosti 6,0 m od brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s priľahlými
pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia.
- Podpera vedenia č.l2 sa nachádza v ochrannom pásme vodného toku (cca 5,0 m od brehovej čiary).
Požadujeme ju umiestniť mimo ochranné pásmo, tj. min. 6,0 m od brehovej čiary.
- Počas stavebných prác neukladať stavebný materiál do koryta vodného toku. Porušený terén
v ochrannom pásme toku uviesť do pôvodného stavu.
- Na kolaudačné konanie žiadame prizvať zástupcu našej organizácie.
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26. Rešpektovať podmienky súhlasu Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku Banská Bystrica, zo
dňa 01.03.2017, číslo ASMdpS-I-426/2017:
- Nezasahovať do objektov mostných telies,
-v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle
§ 7 a § 24 ods.e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods.6 písm.b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom
znení,
-spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu
stavby,
-začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť na Národné centrum
vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax:0960 322569, e-mail:
dicvd@mil.sk
-zaslať projektovú dokumentáciu nasledujúceho stupňa na vyjadrenie MO SR.
27. Rešpektovať podmienky Záväzného stanoviska vydaného Krajským pamiatkoyým úradom Trenčín dňa
08.09.2017, číslo KPÚTN-2017/19848-2/69476:
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť ihneď nález
Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, pracovisko Prievidza, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho
nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním
poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským
pamiatkovým úradom. Archeologický
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
28. Práce počas rekonštrukcie vedenia realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky
na cestných komunikáciách. Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty v zmysle § 9 ods. 5 a ods. 6
Zákona Č. 135/1961 Zb. odstrániť okamžite na vlastné náklady a tiež pozastaviť práce, ktoré vedú
k znečisťovaniu do doby pokiaľ nebude odstránené, náležite upozorniť na vzniknutú situáciu dopravným
značením.
29. Rešpektovať vyjadrenie SSE-Distribúcia, a.s. Žilina zo dňa 13.04.2017, číslo 4600032785:
1. S technickým riešením preložky podľa predloženej PD súhlasíme.
2. Pre spresnenie VN vedenie r.e. 260 (jestvujúce vodiče AIFe6 3x95 nr') VN vedenie r.e. 295
(jestvujúce vodiče AIFe6 3x120 rrŕ').
3. Preložku VN vedení žiadame vykonať v spolupráci s SSE-D v zmysle zákona č.25112012 Zz. §45
.Preložka elektroenergetického rozvodového zariadenia", v ktorom sa uvádza:
a. Preložkou elektroenergetického rozvodového zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie
niektorých prvkovelektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
b. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodového zariadenia je povinný uhradiť ten, kto
potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto preložku
vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodového zariadenia vykoná prevádzkovateľ
sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo
elektroenergetického
rozvodového zariadenia sa preložkou nemení.
4. Do stavebného povolenia žiadame uviesť všetky dotknuté parcely predmetnou Preložkou vrátane
ochranného pásma navrhovaného elektrického zariadenia.
5. V stavebnom povolení žiadame uviesť, že sa jedná o preložku podľa zákona o energetike a že stavba
je vlastníctvom SSE-D. V prípade, že sa jedná o časť stavby - stavebný objekt, bude v stavebnom povolení
uvedené, že tento stavebný objekt bude po kolaudácii majetkom SSE-D.
6. Postup prípravy a vyhotovenia PD na realizáciu (DRS) musí byť v štandarde SES-Do Štandard PD je
uvedený na internetovej stránke www.sse-d.sk v časti Dodávatelia tovarov, prác a služieb>Štandard
projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.
7. Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v PD boli v súlade s "Katalóg prvkov
a funkčných celkov", ktorý je taktiež umiestnený na internetovej stránke www.sse-d.sk v časti Dodávatelia
tovarov, prác a služieb>Katalóg prvkov a funkčných celkov.
8. SSE-D ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu
preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred
plánovaným termínom preložky.
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9. Ďalší stupeň PD žiadame zaslať na odsúhlasenie na SSE-D.
30. Rešpektovať v plnom rozsahu vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava číslo 6611706708, zo dňa
08.03.2017, pri výstavbe dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií, rešpektovať predmetné
stanovisko.
Všeobecné podmienky ochmny telekomunikačných zariadení:
l.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona Č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/20 11 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3.Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@te1ekom.sk, +421 46 5432
144.
4.V zmysle § 66 ods.7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona Č. 35112011 Z.z. je potrebné uzavrieť
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia
dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6.Vpozorňujeme žiadateľa, že 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 výstavba na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
31. Rešpektovať vyjadrenie, ktoré vydala spoločnosť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s. Banská Bystrica číslo 7161-3211Šc-2017, dňa 20.03.2017.
32. Rešpektovať vyjadrenie SPP- Distribúcia, a.s. Bratislava zo dňa 31.03.2017, číslo TD/NS/O 17712017/Kr.
33. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Michlovský, s.r.o.,
2- údržbové centrum Banská Bystrica, zo dňa
02.03.2017, číslo BB-0575/2017.
34. Regionálny úrad Verejného zdravotníctva Prievidza vydal záväzné stanovisko dňa 17.08.2017, pod
číslom B/2017/01360-HŽP/5411.
35. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vydalo stanovisko dňa 10.04.2017, pod
číslom ORHZ-PDI-355-001/2017.
36. Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, vzdušné a podzemné
vedenia elektrickej energie, telekomunikácii, diaľkových káblov, plynu, dráhy, vedení Orange a ďal'ších)
o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj nadzemných sietí v ich správe.
37. Dokončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
38. Údaje o stavbe:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Vladimír Plintovič - "V" PROJEKT, 974 05 Banská
Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18.
Zhotoviteľ: výberovým konaním.
Začiatok stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia.
Dokončenie stavby: do piatich rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
Údajmi o stavbe bude primerane označené stavenisko.
39. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať slovenské technické normy.
40. Na stavenisku zabezpečiť splnenie požiadaviek § 43i stavebného zákona.
41. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do primerane pôvodného stavu, v prípade vzniknutej
škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na
návrh príslušný súd.

ve

Rozhodnutie

o námietkach

účastníkov

konania - neboli uplatnené.
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Všeobecné podmienky:
15 dní po doručení rozhodnutia, požiadať o potvrdenie právoplatnosti.
Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
V súlade s § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie, ako aj rozhodnutie o predÍžení jeho
platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

o d ô vod

n e nie:

Žiadate]': Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou, adresa:
Mestský úrad Prievidza, 971 01 Prievidza, Námestie slobody č.14, v zastúpení: Ing. Vladimír Plintovič"V" PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18, podal dňa: 02.08.2017 na Spoločnom
obecnom úrade v Handlovej žiadosť o vydanie stavebného povolenia
líniovú stavbu:
"PrievidzaPrekládka VNV Č. 260 úsek 14 a Č. 295 úsek 163 ", na pozemku parcelné číslo reg. C KN 7082/37, 7082/38,
3529/2, 3546/1, 7082/39, E KN 4237/1,2, 4205/3, 420411, 4203/3, 4207, 4208/401, 4016/2, 4000, 3998,
3999/2,3949,3954,3955/1,4027/1,4025,4026,
4024/3, 402811, 4027/3, 3996, 3994, 3993, v katastrálnom
území Prievidza.
Predmetom stavebného povolenia je líniová energetická stavba, ktorá rieši požiadavky na prípravu územia
pre výstavbu cintorína a krematória v Prievidzi, pozostáva z prekládky 22 kV linky.
Zámer bude realizovaný v urbanistickom obvode UO 7 Banská Vápenica, v územnopriestorovom
celku UPC 7-2 aje v súlade s ÚPN-M Prievidza v znení zmien č.1 až č.15, schváleného uznesením Č.
164/2017 zo dňa 27.03.2017, kde je uvedený zámer súčasťou funkčnopriestorového
bloku7-2-3
s navrhovaným funkčným využitím pre mestské pohrebisko uvedené v zozname verejnoprospešných stavieb
pod VPS č.14 - Nový cintorín.
Mesto Prievidza listom Č. 2.4.3-4638-20147/15254 zo dňa 24.04.2017 vyjadrilo stanovisko, návrh prekládky
VNV je súčasťou verejnoprospešnej stavby rčč,37 - preložky el. vedenia a č.14 - nový cintorín.
Stavba pozostáva z prek1ádky 22kV linky VN č.260, vonkajším vedením VN na oceľových
priehradových a betónových podpemých bodoch v celkovej dÍžke 1030 m, z prekládky 22 kV linky VN
č.295, vonkajším vedením na ocel'ových priehradových a betónových podperných bodoch v celkovej dÍžke
1033 m, pričom v rozsahu od navrhovaného p.b. č. 101 po navrhovaný p.b. Č. 113 sú oba vedenia navrhnuté
ako dvoj linka, na spoločných podperných bodoch vodičmi 22kV PAS 120 mm", v dÍžke 824 m
Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku 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 v znení neskorších predpisov, určené Okresným úradom, odborom výstavby a bytovej
politiky Trenčín, listom číslo OU-TN-OVBP2-2017/7462-2/Ma,
zo dňa 03.03.2017, k vydaniu stavebného
povolenia podľa § 119 ods.3 v spojení § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov
oznámilo dňa 08.08.2017 začatie spojeného územného a stavebného konania líniovej stavby verejnou
vyhláškou všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom štátnej správy, doručenou podl'a § 26 ods.2
zákona o správnom konaní 71/67 Zb. v znení neskorších predpisov spôsobom v mieste obvyklým,
vyvesením na oznamovacej tabuli mesta Handlová, stavebného úradu, web stránke mesta Prievidza, po dobu
určenú správnym zákonom. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania bolo doručené
všetkým známym účastníkom konania podľa § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou dôvodu
líniovej stavby a rozsiahlosti stavby, ktorá sa týka vlastníkov objektov, dotknutých pozemkov v rozsiahlom
území mesta Prievidza. Dňa 19.09.2017 vykonal stavebný úrad ústne prerokovanie s miestnym šetrením.
Projektová dokumentácia stavby bola preskúmaná dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami.
Pripomienky vyjadrené v ich stanoviskách boli skoordinované v stavebnom povolení. Odborné stanovisko
k projektovej dokumentácii stavby vydala Technická inšpekcia, a.s. SR Banská Bystrica dňa 15.06.2017.
K vydaniu stavebného povolenia nebola uplatnená námietka.
K projektovej dokumentácii stavby sa vyjadrili : mesto Prievidza, MO SR Agentúra správy majetku
Banská Bystrica, MDV SR Bratislava, Okresný úrad Prievidza odbor SZP, Okresný úrad Prievidza, odbor
pozemkový a lesný, Slovenský pozemkový fond Bratislava, ŽSR GR Bratislava, OR HaZZ v Prievidzi, Krajský
pamiatkový úrad Trenčín, RU VZ Prievidza, Energotel, a.s. Žilina, SSE-D, a.s. Žilina, UPC Bratislava,
Telefonica 02 Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, StVPS, a.s. Banská Bystrica,
SPP-D, a.s. Bratislava, SVP š.p. Piešťany, Michlovský s.r.o. Piešťany.
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Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok, predložená projektová
dokumentácia stavby, výpisy z LV, Kópia z mapy určeného operátu, Kópia z katastráinej mapy, vyjadrenia,
záväzné stanovisko mesta Prievidza, súhlas vlastníka pozemku, súhlas vlastníka elektroenergetického
zariadenia, stanoviská a rozhodnutia dotknutých
orgánov štátnej správy, list OÚ Trenčín k určeniu
stavebného úradu, vyjadrenia dotknutých organizácií a účastníkov konania, splnomocnenie k zastupovaniu.
Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii predmetnej stavby,
vyjadrenia účastníkov konania, boli skoordinované v podmienkach rozhodnutia.
Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho stavebného
úradu s adresou
Mestský úrad v Handlovej, Námestie baníkov Č. 7. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

O.I/

Mgr.Má~j\NYIOV

Á

vedúca odd. Spoločného obecného úradu
poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010

Rozhodnutie obdržia:
11 Mesto Prievidza, primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková
2/ Ing. Vladimír Plintovič - "V" PROJEKT, 974 05 Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5925/18
3/ Mestský úrad Prievidza, odd. výstavby
4/ Okresný úrad Prievidza, odbor SOZP - ŠVS, OPaK, ŠSOH , ŠSOO, posudz. vplyvov na ŽP
5/ Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2
6/ RÚ verejného zdravotníctva 972 02 Bojnice, Nemocničná 8
7/ ORHaZZ 97101 Prievidza, Vápenická ul. 4
8/ Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková Č. 36
9/ Slovak Telekom, a.s. 010 04 Žilina, Poštová 1
10/SPP- D a.s., 825 19 Bratislava, Mlynské Nivy 44/ b
111StVPS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 5
l2/SSE - D, a.s. ,01047 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
13/Michlovský S.r.o. 921 80 Piešťany, Letná 9
14/MO SR Agentúra správy majetku, 974 01 Banská Bystrica, ČSA 7
151Krajský pamiatkový úrad, pracovisko 971 01 Prievidza, Nová ul. Č. 2
l6/SVP Správa povodia hornej Nitry, 95557 Topoľčany, Škultétyho 9
17/Lesy SR Š.p., 971 53 Prievidza, G.Švéniho 7
18/Lesy SR, Š.p. 975 66 Banská Bystrica, Námestie SNP 8
19/5VP Š.p. Povodie Váhu 921 80 Piešťany, Nábrežie l. Krasku 3
20/uPC broadband Slovakia, s.r.o., 850 OO Bratislava, Ševčenkova 36, P.O. BOX 216
211ENERGOTEL, a.s. 821 08 Bratislava, Miletičova 7
22/Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory, 974 86 Banská Bystrica, ul.9.mája č.l
23/0kresný úrad odbor cestnej dopravy, 971 01 Prievidza, Medzibriežkova 2
24/9kresný úrad odbor pozemkový a lesný, 971 01 Prievidza, Mariánska 6
25/ZSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy 813, 61 Bratislava 1, Klemensova
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26/Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja, SR Sekcia železničnej dopravy a dráh,
Dráhový stavebný úrad, 810 05 Bratislava, Námestie slobody 6
27/ŽSR Generálne riaditeľstvo, 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8
28/Mesto Handlová, primátor mesta
29/známym aj neznámym vlastníkom pozemkov verejnou vyhláškou

Stavebné povolenie bude oznámené verejnou vyhláškou na oznamovacej tabuli mesta Handlová, stavebného
úradu, mesta Prievidza, web stránke mesta Prievidza a v mieste obvyklým, v lehote podľa § 26 ods.2 zákona
Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7

e.-mail:socU@handlova.sk

tcl:046 5477475

fax:0465192534
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