
M E S T O    P R I E V I D Z A 
Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

____________________________________________________________________________ 

Značka:2.4.2-03-4681-2019                                                                   V Prievidzi 25.06.2019  

Vybavuje: Ing. Davidesová 

 

 

 

STAVEBNÉ    POVOLENIE 

 

 
 

 Žiadateľ 

  sídlo: 

  

Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 

 ( ďalej len „stavebník“) 

podal dňa  16.10.2018   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi, chodník SO 01 – časť A, v kat. území  Prievidza,   parc. C 

KN č. 5172/45, 44, 43, 42, 41, E KN č. 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736. 

. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie obcou Seberdažie, č. 272/2015, SO Cú 
200/2015/SP- 5, dňa 26.01.2016, právoplatné 02.03.2016. 

Účastníci konania: 

1. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta,  

2. Peter Ludrovský, Nedožerská cesta 168/14, 971 01 Prievidza,  

3. Alena Sujová, l. Bukovčana 850/9,971 01 Prievidza,  

4. Ján Luberda a Tereza Luberda, Nedožerská cesta 166/3, 971 01 Prievidza,  

5. Rudolf Jankula, M. Medveckej, 5/2, 971 01 Prievidza,  

6. Imrich Masár, M. R. Štefánika 317/28,972 23 Dolné Vestenice,  

7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava,  

8. Ing. Ivan Klein, Cintorínska 32/42, 972 05 Sebedražie, 

9. Verejná vyhláška pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov 

konania. Stavebné povolenie sa vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Mesto     Prievidza,   ako  špeciálny  stavebný    úrad    pre  miestne   komunikácie  a účelové 

komunikácie  podľa  ustanovenia § 3a, ods. 4 a § 16  zákona číslo 135/1961 Zb.   

o pozemných   komunikáciách,  v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len „cestný 

zákon“),  a podľa § 120  zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku,  v znení neskorších  právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)   preskúmal     

podľa     § 62    stavebného zákona  žiadosť     v stavebnom konaní a  podľa  §  66 stavebného 

zákona,   podľa § 10  vyhlášky Ministerstva životného     prostredia      Slovenskej      

republiky    č.    453/2000    Z.z.,   ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného 

zákona a podľa § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo 

veci žiadosti o stavebné povolenie,   takto rozhodol : 
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Stavba 

  

Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi, chodník SO 01 – časť A, 

                                                               (ďalej len „stavba“) 

pozostávajúca  z chodníka popri Nedožerskej ceste, časť A, od podchodu na sídlisku Žabník 

po objekt III.. 168, parc. č.  6561, dĺžky 109, 930 m, šírky 2,000 m, v časti so zábradlím, 

z betónovej zámkovej dlažby, ,v kat. území  Prievidza, parc. č. KN – C 5172/45, 44, 43, 42, 

41, E KN č. 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736  a podľa §  66 stavebného zákona  v 

súlade  s  § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou  sa  vykonáva  stavebný  zákon sa 

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 obce Sebedražie, č. 
272/2015, SOcÚ 200/2015/SP- 5, dňa 26.01.2016, právoplatné 02.03.2016. V plnom 
rozsahu rešpektovať podmienky určené týmto rozhodnutím, ktoré zostávajú 
v platnosti. 

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. 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. 147/2013 Z. z.  o bezpečnosti  práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. 

5. Dodržať ust. § 48 a nasl. stavebného zákona, vyhl.č.532/2002 Z.z. o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy STN.  

6. 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. 

7. 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.  

8. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch  rokov odo dňa jej začatia v zákonnej 

lehote. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný 

úrad. 

9. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný 

oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.  

10. 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: 
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a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 

01 Prievidza: 
Štátna správa v odpadovom hospodárstve: 
Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, v 
súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov 
predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.  
Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods.1 písm. b  bod 5 
zákona o odpadoch. 

Štátna správa ochrany prírody a krajiny: 

V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47  

zákona a požiadať o súhlas na výrub obec 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, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.  

 

b)Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Prievidzi, Vápenická 4,971 

01 Prievidza: 

Súhlasí bez pripomienok. 

 

c) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát: 

- Práce budú realizované na základe zvláštneho užívania cesty I. triedy vyznačené 

odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia,  

- Umiestnenie prenosného a trvalého dopravného značenia PD č. AD/076/20 14 

odsúhlasujeme za dodržania podmienok:  

- dopravného značenia bude zmenený podľa č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých .zákonov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 9/2008 Z. z. autorizovanou  

spoločnosťou.  

- aktuálne prenosné DZ použiť výhradne pri výkone a realizácii chodníka a obmedzenie 

voľnej šírky vozovky cesty 1/64 minimalizovať v čase dopravnej špičky (po-pi, 6,30-  

8,00 a 14,30~16,00hod) ponechať obojsmernú premávku,  

- termín realizácie (mimo letnej turistickej sezóny), dĺžka a rozsah zvláštneho užívania  

bude odsúhlasene v stanovisku ODI Prievidza k zvláštnemu užívaniu cesty I. .triedy pre Okr. 

Ú. Trenčín,  

- vyhradzujeme si právo pred alebo počas realizácie požadovať zmeny, úpravy alebo  

doplnenia v dopravnom značení z dôvodu zvýšenia plynulosti a tým aj bezpečnosti  

cestnej premávky. 

d) Mesto Prievidza, príslušný správny cestný orgán, Námestie slobody 14, 971 01 
Prievidza:  

- napojenie a chodník budú realizované v zmysle STN, bez narušenia odvodnenia 

komunikácie,  

- v mieste napojenia na komunikáciu nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace v  

rozhľade, ktoré by tým ohrozovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,  

- navrhnutý chodník bude následne realizovaný v zmysle platného stavebného povolenia a  

v šírkových parametroch v súlade s STN 73 6110 (min. šírka 1,50 m),  

- realizáciou zámeru nebudú znížené šírkové parametre jestvujúcej komunikácie,   
- v prípade potreby osadenia nového dopravného značenia toto realizovať v zmysle platných  

zásad, technických podmienok a noriem, vyhotovené v súlade so zákonom Č. 8/2009 Z.z.  

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR Č. 9/2009  
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Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov,   
- pred realizáciou dopravného značenia požadujeme predložiť žiadosť k určeniu trvalého  

dopravného značenia s projektom odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom  

v Prievidzi,   
- Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť  

podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť  

cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.  
 
e)Stredoslovenská  distribučná, a.s. Žilina: 

1. V predmetnej lokalite katastra Prievidza, časť Necpaly, na ulici Nedožerská cesta, 

KN5172/45 ... , v zmysle predloženej PD, sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia 

a podperné body, podzemné NN vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám 

prikladáme na situačnom  výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.  

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona  

251/2012-Z.z., a bezpečné vzdialenosti  podľa  príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 

22kV od  krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného 

vodiča na každú stranu  1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter) 

Pri realizácii výkopových prác,  žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.  

3. Pred realizáciou prác je potrebné podzemné vedenie VN vytýčiť. Presnú trasu podzemných  

káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vy týči určený 

pracovník z  príslušnej Technickej prípravy VN a NN Martin, kontaktná osoba p. Ján 

Florovič, tel. +421415193849.  

4. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti pri ktorých sa môžu priblížiť k 

energetickým  zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred 

oznámiť takúto  činnosť prevádzkovateľovi zariadení: SSE-D, Technická príprava a RP VN a 

NN Martin. kontakt: Ján Florovič - dispečer prác. tel. 0907849 434 a dodržiavať ním určené 

podmienky.  

5. Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektu nesmú byť použité osobitne ťažké mechanizmy ani 

predmety a mechanizmy, ktoré spôsobujú nadmerné vibrácie. Nesmú sa vykonávať bez 

predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by 

mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. 

vedeniu. 

6. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.  

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor 

prizvať zástupcu z príslušnej Technickej prípravy VN a NN Martin, kontaktná osoba p. Ján 

Florovič, tel. +421415193849, na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného 

denníka, pripadne na kópiu tohto vyjadrenia.  

8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter 

a  každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení 

nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.  

9. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min.1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.  

10. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa móžu nachádzať aj podzemné  

vedenia tretích osôb.  

f)Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. – Mlynské nivy 44/b, 825 11 
Bratislava: 
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- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP – D o presné vytýčenie  existujúcich plynárenských  

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SP.P-D (www.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 oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení  

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností 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 po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,  

- 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-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 

podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia  

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 284 a § 285 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,70202,  

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,  

- stavebník je povinný  pri súbehu a a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať  minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01,  

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne  

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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g) ORANGE SLOVENSKO, a.s. UC 2 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21,974 05 Banská 

Bystrica: 

V záujmovom území  nedôjde k styku PTZ Orange. 

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

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI  

SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do 

podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 

stavebného povolenia Všeobecné  podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:  

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

a zároveň  je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

porušeniu.  

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 

povinnosť podľa bodu 3.  

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/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 preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 465432144  

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.  

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DlGI 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.  

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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma.  

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

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

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

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

požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať 

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

povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 

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

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  
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10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

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

aplikáciu na stránke: https:/Iwww.telekom.sklvyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do 

troch týždňov od podania objednávky.  

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

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

vyjadrenia.  

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

 

i)Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 974 01 Banská Bystrica: 

V záujmovom území navrhovaných vjazdov. a chodníka sa nachádzajú vybudované  

potrubia verejného vodovodu, jeho zariadenia (poklopy uzáverov a hydrantov)  

a vodovodné prípojky, ktoré žiadame pri realizácii prác 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).  

Na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo  

meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich  

prevádzkovateľ (§ 27 ods. 3 zákona Č. 442/2002 Z. z.).  

Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré  

môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný'  

po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie 

poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu (§ 27 ods. 4 zákona Č. 442/2002 Z. z.).  

Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môžu len  

tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené (§ 27 ods. 5 zákona Č. 442/2002 Z. z.).  

Pred zahájením búracích a zemných prác požiadať pracovníka prevádzky vodovodu  

v Prievidzi o vytýčenie potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení a vodovodných  

prípojok.  

Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/4327 319, 0915 723 293.  

Výškovú úpravu poklopov uzáverov a hydrantov žiadame zrealizovať podľa pokynov  

pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi a za jeho prítomnosti. Výškové úpravy  

na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie budú vykonávať len osoby, ktoré  

budú poverené pracovníkom prevádzky vodovodu a kanalizácie. O vytýčení potrubí verejného 

vodovodu, jeho zariadení a vodovodných prípojok a o kontrolezariadení verejného vodovodu 

po ukončení prác žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.   
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Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného  

vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení potrubí  

verejného vodovodu, jeho zariadení a vodovodných prípojok a o kontrole zariadení verejného  

vodovodu po ukončení prác.  

j)Technické služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza: 

Pred pokládkou chráničiek prizvať nášho pracovníka tel. č. 0915 496 622. 
 
j) Prievidzské tepelné hospodárstvo , a.s., G.  Švéniho 3H, 971 01 Prievidza: 
V záujmovom území stavby sa nenachádzajú naše tepelné zariadenia. 

 

j) Krajský pamiatkový úrad Trenčín,  K dolnej stanici 7282/20A, n911 01 Trenčín: 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo 

prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý 

pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ 

Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 

dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného 

metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba 

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od 

vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom 

archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, 

rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. KPÚ Trenčín vykonáva 

pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov a období od zahájenia zemných prác až po ich 

ukončenie.  

k) Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: 

Stavebník je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska: ORPZ v Prievidzi, Okresný  

dopravný inšpektorát, Košovská cesta č. 14, 971 66 Prievidza pod č.: ORPZ-PD-ODI-19-

005/2019  zo dňa 10. 1. 2019.  

Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska správcu cesty I/64: SSC, Miletičova 19,  

823 19 Bratislava pod č.: SSC/7500/2019/2310/3356 zo dňa 16. 1. 2019.  

Stavebník zabezpečí, že technické riešenie vjazdov z cesty I/64 bude zrealizované v zmysle  

DRS vypracovanej: Ing. Ivan Leitmann, Cintorínska 32/42, 972 05 Sebedražie, zák. č.:  

420/18, v 10/2018, pokiaľ nebude v rozpore s podmienkami tohto záväzného stanoviska.  

Vlastníci a užívatelia vjazdov zabezpečia, že pri výjazde zo susedných nehnuteľností na cestu  

I/64 nebude ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/64.  

Stavebník zabezpečí, že pri výjazde zo susedných nehnuteľností na cestu I/64 bude  

zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery.  

Vlastníci a užívatelia vjazdov zabezpečia, že výjazd vozidiel zo susedných nehnuteľností  

na cestu I/64 bude zabezpečený jazdou vpred.  

Stavebník zabezpečí, že vjazdy z cesty I/64 budú vybudované kolmo na os cesty 1/64, o šírke  

min. 3,0 m, 4,0 m, 5,5 m a 12,0 m, s bezprašným povrchom.  

Stavebník zabezpečí, že polomery vnútorných hrán križovania vjazdov s cestou I/64 budú  

navrhnuté o min. hodnote 3,0 m resp. 7,0 m.  

Stavebník zabezpečí, že napojenie vjazdov z cesty I/64 bude plynulé a vykoná sa v zmysle  

technických podmienok "TP 079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných  
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pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií" z augusta 2013  

s účinnosťou od 15.2. 2014. 

Stavebník zabezpečí, že vybudovaním vjazdov z cesty I/64 nebude prerušené odvodnenie  

cesty I/64.  

Stavebník zabezpečí, že počas realizácie vjazdov z cesty I/64 bude zachovaný prirodzený  

odtok povrchových vôd z celého cestného pozemku cesty 1/64.  

Stavebník zabezpečí, že sklon vjazdov z cesty I/64 bude navrhnutý smerom od cesty 1/64,  

resp. bude navrhnuté jeho odvodnenie tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu cesty I/64  

povrchovou vodou.  

Stavebník zabezpečí, že jestvujúce brány oplotenia budú v zmysle čl. 18 STN 73 6056  

osadené od priľahlého okraja jazdného pásu cesty 1/64 vo vzdialenosti na dĹžku najmenej 2/3  

dĺžky najdlhšieho projektom predpokladaného vchádzajúceho resp. vychádzajúceho vozidla  

na cestu 1/64.  

Stavebník zabezpečí, že počas realizácie resp. užívania stavby v zmysle § 6 ods. 1 zákona  

č. 135/1961 Zb. nebude cesta I/64 poškodzovaná alebo znečisťovaná.  

Stavebník zabezpečí, že počas realizácie stavby na cestnom pozemku cesty 1/64 nebude  

ukladaný žiadny materiál a predmety.  

Stavebník zabezpečí, že na a nad cestným pozemkom cesty I/64 nebudú umiestnené žiadne  

trvalé cudzie zariadenia.  

Stavebník zabezpečí, že mimo priestor realizovanej stavby nebude porušená konštrukcia  

a stabilita vozovky cesty 1/64 a pri svojej činnosti nebude sťažovať údržbu cesty I/64.  

Stavebník pred začatím realizácie stavby v zmysle § 7 zákona Č. 135/1961 Zb. požiada  

cestný správny orgán o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty I/64 v zmysle  

žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http.z/www.minv.sk/vcesty-l-triedy, kde budú  

stanovené bližšie podmienky.  

Stavebník pred začatím realizácie stavby v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona Č. 135/1961  

Zb. požiada cestný správny orgán o vydanie určenia použitia prenosných dopravných značiek  

a dopravných zariadení na ceste 1/64 počas čiastočnej uzávierky cesty I/64 resp. realizácie  

stavby v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na adrese: http://www.minv.skl?cesty-l-triedy.  

kde budú stanovené bližšie podmienky.  

Vlastníci a užívatelia vjazdov zabezpečia, že vjazdy z cesty 1/64 budú počas celej doby ich  

užívania riadne udržiavané.  

Vlastníci a užívatelia vjazdov v prípade zmeny využitia vjazdov z cesty I/64 na susedné  

nehnuteľností požiadajú cestný správny orgán o zmenu podmienok tohto záväzného  

stanoviska.  

Špeciálnym stavebným úradom na všetky stavebné objekty a úpravy vyvolané stavbou  

v zmysle § 16 a § 18 ods. 13 zákona Č. 135/1961 Zb. je Mesto Prievidza.  

Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu cesty  

1/64, bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste I/64, záujmy správy cesty I/64 a ak budú  

dotknuté verejné záujmy kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím Stavebníkovi nevzniká  

nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.  
 

a) Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava: 

S polomermi obrúb R = 7 m pri vjazdoch do areálu Železiarstva a predajne strešných plechov  

súhlasíme. Vjazd do areálu železiarstva a predajne strešných plechov nákladným vozidlám s 

dĺžkou nad 9 m je potrebné zamedziť príslušným dopravným značením.  

S navrhovanou polohou odvodňovacích žľabov v línií obrubníkov súhlasíme len na tých 

vjazdoch, na ktorých inžinierske siete, resp. požadované bezpečnostné vzdialenosti inž. sietí  

http://http.z/www.minv.sk/vcesty-l-triedy,
http://www.minv.skl/?cesty-l-triedy.
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znemožňujú  umiestniť odvodňovací žľab za hranicu hlavného dopravného priestoru cesty 

I/64.  

S preplátovaním konštrukčných vrstiev vozovky v šírke po 300 mm súhlasíme.  Pravidelné 

čistenie odvodňovacieho žľabu bude zabezpečovať investor stavby na vlastné náklady.  

Navrhovanú zámkovú dlažbu požadujeme navrhnúť až za navrhovanými odvodňovacími 

žľabmi. V celej dĺžke realizácie chodníka je navrhovaná obnova obrusnej vrstvy vozovky 

cesty 1/64 v šírke priľahlého jazdného pruhu. S návrhom súhlasíme. Stavebné práce 

požadujeme realizovať strojným zarezaním živičnej vrstvy vozovky na celú  

konštrukčnú hrúbku po obvode realizovaných prác, tak aby nedošlo k poškodeniu krytu 

vozovky a k ďalšiemu rozšíreniu porúch do jazdného pruhu. Všetky prípadné zásahy do telesa 

št. cesty l. triedy v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, ako i začiatok a ukončenie 

stavebných prác je nutné vopred ohlásiť a prerokovať so správcom  

komunikácie min. 3 dni vopred (Ing. Rybanská 0911 973185, Bc. Važan 0901 714762). 

Požadujeme rešpektovať pripomienky uvedené v súhlasnom stanovisku pre stavebné 

povolenie č 5960/2016/2310/14754 zo dňa 17.5.2016. .V predmetnom úseku navrhovaného 

chodníka bola plánovaná stavba "INS FTTH PRIE sídlisko Staré Necpaly", ktorej investorom 

mala byť spoločnosť Slovak Telekom a.s .. V prípade, že by malo byť na predmetnú stavbu 

vydané súhlasné rozhodnutie, bolo by vhodné realizovať stavbu súčasne so stavbou "Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi".  

 

b) Technická inšpekcia, a.s.: 

Schodisko v podchode SO.04 - prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je  

potrebné farebne odlíšiť (označiť) od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 734130 (STA). 

Schodisko v podchode SO.04 je potrebné doplniť držadlom po celej dĺžke ramena na oboch  

stranách v súlade s §27 ods. 8 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA). 

 

11.  Ostatné podmienky: 

- 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 platnou legislatívou. 

- pred začatím stavebných prác požiadať všetkých dotknutých  správcov  inžinierskych sietí o 

presné  vytýčenie ich zariadení  a tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek  a 

platných predpisov a noriem, 

- po ukončení stavby odovzdať zameranie vo formáte dgn Technickým službám mesta 

Prievidza a doklad o odovzdaní predložiť pri kolaudácii stavby, 

-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 troch 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:  

Námietka Jozefa Kohúta, Nedožerská cesta 175/28, 971 01 Prievidza: 
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„Na základe nevypracovanej komplet projektovej dokumentácie" Chodník Nedožerská cesta v 

Prievidzi" v kat. území Prievidza parc. C KN Č. 5172/45 ,44,43,42,41, E KN č. 

769/1,730732,733, 734, 735, 736, po nahliadnutí do podkladov projektovej dokumentácie na 

Mestskom úrade Prievidza, odbore územného plánovania, stavebného poriadku výstavby a 

životného prostredia, oddelení stavebného poriadku, Námestie Slobody 12,97101 Prievidza 

dňa 27.03.2019 a 15.04.2019 nie je vypracovaná komplet projektová dokumentácia pre celý 

Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi. Po nahliadnutí do projektovej dokumentácie a zistení 

týchto skutočností nesúhlasím s Dňom podania začatým stavebným konaním a vydaným 

Oznámením o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania  

a ústneho pojednávania ku stavebnému konaniu Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi - 

Verejnou vyhláškou číslo: 2.4.2.-03-4681-2019 zverejnenej na úradnej tabule mesta Prievidza 

dňa 22.03.2019. Týmto spisom Vás žiadam zastaviť Oznámením o začatí stavebného konania 

a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania ku stavebnému konaniu Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi z dôvodu nevypracovanej projektovej dokumentácie druhá časť 

Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi, nakoľko Oznámením o začatí stavebného konania a 

upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania ku stavebnému konaniu Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi a začatým stavebným konaním pre celý chodník nesúhlasím  

vydať Stavené povolenie.“ sa zamieta.  

 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

 Stavebník Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza,  podalo 

dňa  16.10.2018   u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi, chodník SO 01 – časť A, v kat. území  Prievidza,   parc. C KN 

č. 5172/45, 44, 43, 42, 41, E KN č. 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736. Dňom podania 

bolo začaté stavebné konanie. V  žiadosti chýbali náležitosti predpísané v § 58 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a v § 8 vyhl. č. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona. Z uvedeného dôvodu v zmysle § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

stavebný úrad vyzval stavebníka , výzvou 2.4.2-03-9442-2018/I. z 06.11.2018,aby  doplnením 

návrhu odstránili nedostatky. Súčasne konanie rozhodnutím 2.4.2-03-9442-2018/II. 

z 06.11.2018 prerušil. Umiestnenie stavby je dané vydaným územným rozhodnutím obce 

Sebedražie, č. 272/2015, SOcÚ 200/2015/SP- 5, dňa 26.01.2016, právoplatné 02.03.2016. Na 

objekt SO O7 Preložka NN vydala stavebné povolenie obec Sebedražie pod. č. 1448/2016, 

SOcÚ 746/2016/SP dňa 25.5.2017, právoplatné 21.07.2017, na objekt SO 02 Dažďová 

kanalizácia vydal stavebné povolenie Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 

prostredie pod č. OU-PD-OSZP-2018/021514 dňa 21.11.2018, právoplatné 28.12.2018.Mesto 

Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon), v 

súlade s ust. § 61 stavebného zákona oznámil dňa 19.03.2019  začatie stavebného konania 

dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne upustil  od miestneho 

zisťovania,  aj od ústneho pojednávania, vzhľadom k tomu, že  sú mu dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej  stavby, 

v súlade s ust. § 61, ods. 2 stavebného zákona. Do podkladov rozhodnutia bolo  možné 

nahliadnuť na Mestskom úrade v Prievidzi, odbore územného plánovania, stavebného 

poriadku výstavby a životného prostredia, oddelení stavebného poriadku, Námestie Slobody 

12, 971 01  Prievidza. Účastníci konania mohli  svoje námietky k návrhu uplatniť písomne  
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resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia. Na  neskoršie podané námietky stavebný úrad  neprihliadne. V 

rovnakej lehote mohlo oznámiť  svoje stanoviská  dotknuté orgány.  Ak niektorý z orgánov 

štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť 

určenú lehotu  pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak  v určenej lehote dotknutý orgán 

štátnej správy svoje stanovisko  k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, že so stavbou  z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad neprihliadne na námietky 

a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

V uvedenej lehote uplatnil námietku:  Jozef Kohút, Nedožerská cesta 175/28, 971 01 

Prievidza: „Na základe nevypracovanej komplet projektovej dokumentácie" Chodník 

Nedožerská cesta v Prievidzi" v kat. území Prievidza parc. C KN Č. 5172/45 ,44,43,42,41, E 

KN č. 769/1,730732,733, 734, 735, 736, po nahliadnutí do podkladov projektovej 

dokumentácie na Mestskom úrade Prievidza, odbore územného plánovania, stavebného 

poriadku výstavby a životného prostredia, oddelení stavebného poriadku, Námestie Slobody 

12,97101 Prievidza dňa 27.03.2019 a 15.04.2019 nie je vypracovaná komplet projektová 

dokumentácia pre celý Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi. Po nahliadnutí do projektovej 

dokumentácie a zistení týchto skutočností nesúhlasím s Dňom podania začatým stavebným 

konaním a vydaným Oznámením o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho 

zisťovania a ústneho pojednávania ku stavebnému konaniu Chodník Nedožerská cesta v 

Prievidzi - Verejnou vyhláškou číslo: 2.4.2.-03-4681-2019 zverejnenej na úradnej tabule 

mesta Prievidza dňa 22.03.2019. Týmto spisom Vás žiadam zastaviť Oznámením o začatí 

stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania ku 

stavebnému konaniu Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi z dôvodu nevypracovanej 

projektovej dokumentácie druhá časť Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi, nakoľko 

Oznámením o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania ku stavebnému konaniu Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi a začatým 

stavebným konaním pre celý chodník nesúhlasím  vydať Stavené povolenie.“ ktorú stavebný 

úrad  zamietol. Dôvodom je skutočnosť, že celá stavba je umiestnená územným rozhodnutím 

obce Sebedražie, č. 272/2015, SOcÚ 200/2015/SP- 5, dňa 26.01.2016, právoplatné 

02.03.2016. Stavebník môže žiadať stavebné povolenie na jednotlivé etapy stavby, ak budú 

po dokončení schopné samostatného užívania, v súlade s ust. § 58a stavebného zákona, čo 

Chodník Nedožerská cesta v Prievidzi, chodník SO 01 – časť A, v kat. území  Prievidza,   

parc. C KN č. 5172/45, 44, 43, 42, 41, E KN č. 769/1, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736 

spĺňa. 

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, účastníci konania a  správcovia inžinierskych   sietí: Okresný úrad Prievidza, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, ŠSOH, OO, ŠVS,  

OPK, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Prievidzi, Vápenická 4,971 01 

Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Medzibriežkova 2, 971 01 

Prievidza,     Mesto Prievidza,  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, Okresný 

dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza, Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a.s. Žilina, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. – Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava, ORANGE SLOVENSKO, a.s. UC 2 Banská Bystrica, Zvolenská 

cesta 21,974 05 Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 974 01 Banská Bystrica, Technické 

služby mesta Prievidza, s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza, Prievidzské tepelné  
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hospodárstvo , a.s., G.  Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská správa ciest Bratislava, 

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a ďalší. .V určenej 

lehote svoje stanovisko k stavbe neoznámili dotknuté orgány, ktoré  boli vyrozumené o začatí 

stavebného  konania a neoznámili v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k 

navrhovanej stavbe:  DSI DATA, s.r.o., Námestovo. V súlade s ust. § 61 stavebného zákona  

má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Projektanti stavby: 

Ing. Ivan Klein, Cintorínska 32/42, 972 05 Sebedražie. Rozpočtové náklady stavby:   45 000,- 

€.   Stavebník  podľa zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov  je oslobodený od platenia správnych poplatkov. Návrh stavebný úrad preskúmal a 

konštatuje, že je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou SÚ Prievidza. Na základe 

vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho konania, nenašiel 

stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad 

potvrdí právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky. Odvolanie má 

odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia účastníkom konania na Okresnom úrade Prievidza, odbore cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Medzibriežkova 2, 971 01 Prievidza, podaním odvolania na 

stavebnom úrade t.z. meste Prievidza, so sídlom Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            JUDr. Katarína Macháčková 

                                                                                     primátorka mesta     

                                                                               zastúpená zamestnancom   

                                                                                 Ing. Štefanom Bačom      

                                                                na základe poverenia č.1.2-2874-2015/88548 
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 Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad 

- stavebným úradom overená projektová dokumentácia v stavebnom konaní    

 

 Rozhodnutie sa doručí: 

 

1. Mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta,  

2. Peter Ludrovský, Nedožerská cesta 168/14, 971 01 Prievidza,  

3. Alena Sujová, l. Bukovčana 850/9,971 01 Prievidza,  

4. Ján Luberda a Tereza Luberda, Nedožerská cesta 166/3, 971 01 Prievidza,  

5. Rudolf Jankula, M. Medveckej, 5/2, 971 01 Prievidza,  

6. Imrich Masár, M. R. Štefánika 317/28,972 23 Dolné Vestenice,  

7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 82619 Bratislava,  

8. Ing. Ivan Klein, Cintorínska 32/42, 972 05 Sebedražie, 

9. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

10. Obec Sebedražie, Obecný úrad Sebedražie, 972 05 Sebedražie, 

11. Mesto Prievidza, cestný správny orgán, 

12. Mesto Prievidza, odbor výstavby a ŽP, Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza, 

13. Verejná vyhláška pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov 

konania. Stavebné povolenie sa vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


