Obec P r a v e n e c
Podacie číslo obce: 428/2017
Podacie číslo SOcÚ: 305/2017/SP-2
Vybavuje: Mgr. Budayová

V Nitrianskom Právne, dňa 13.07.2017

Rozhodnutie
o zmene stavby pred jej dokončením
Stavebník
so sídlom

S L O V A K T U A L , s .r .o .,
9 7 2 16 P r a v e n e c

č. 2 7 2 , I Č O

0 0 6 9 3 511

v zastúpení spoločnosťou tech in, s.r.o. - Ing. Mariánom Hlaváčom,
so sídlom Vinohradnícka 779/20, Prievidza ( ďalej len „stavebník“).
Ostatní účastníci konania:
1. Jaroslav Tulík, Poluvsie č. 54, 972 16
2. PASPOL s.r.o., Pravenec č. 421
3. V.O.S.R. spol. s r.o., Pravenec č. 420
4. PRENaST, s.r.o., Pravenec č. 271
5. Lesagro, spol. s.r.o., 972 16 Pravenec 419
6. Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom,
Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
7. Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Stavebník požiadal dňa 31.05.2017 (s doplnením dňa 13.07.2017) na stavebnom úrade
obci Pravenec o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením s názvom „výrobná
hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“ (ďalej len „stavba“).
Na stavbu bolo obcou Pravenec, ako určeným stavebným úradom vydané stavebné
povolenie pod číslom obce 631/2016 (podacie číslo SOcÚ 540/2016/SP-2) dňa
19.10.2016 (právoplatné 14.11.2016) na stavbu „výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL
Pravenec“, v existujúcom uzavretom areáli bývalého Tatra nábytku Pravenec, na
pozemkoch parc.č. 1432/184, 1432/129, 1432/32, 1432/146, 1432/37, 1432/33,
1432/34 v k.ú. Pravenec a pare. č. 3055/25, 3055/43 vk.ú. Nedožery (SO 101 monoblok), pare. č. 1432/34 vk.ú. Pravenec (SO 102 - trafostanica), pare. č.
1432/184, 1432/179, 1432/36, 1432/129, 1432/127, 1432/34 vk.ú. Pravenec a pare. č.
3055/43 a 3055/54 vk.ú. Nedožery (SO 103 - oplotenie), pare. č. 1432/129, 1342/34
v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/27, 3055/5, 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 202 prípojka VN), 1432/34 a 1432/129 v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery
(SO 203 - prípojka NN), pare. č. 1342/178, 1432/141 a 1432/184 v k.ú. Pravenec (SO
204 - areálový plynovod), pare. č. 1432/175, 1432/158, 1432/178, 1432/184,
1432/179, 1432/36, 1432/128, 1432/131, 1432/167 a 1432/37 v k.ú. Pravenec (SO 208
prípojka slaboprúdu), pare. č. 1432/36, 1342/184, 1432/179, 1432/129 vk.ú.
Pravenec, pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 209 - vonkajšie osvetlenie), pare. č.
1432/178, 1432/141, 1432/103, 1432/151, 1432/129, 1432/34, 1432/148 vk.ú.
Pravenec, pare. č. 3055/40 a 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 210 - sadové úpravy).
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Obec Pravenec, na základe určenia Okresného úradu Trenčín, Odboru výstavby
a bytovej politiky, vydaného pod č. OÚ-TN-OVBP2-2016/17685-2/Ma dňa
12.05.2016 ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods.l
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený
výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, prerokoval žiadosť podľa § 68 ods.2 stavebného zákona
v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo
povinností účastníkov stavebného konania, ako aj verejného záujmu chráneného
dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

Zmena
stavby pred
dokončením

„výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“
Objekty:
SO 101 - Výrobný monoblok,
SO 102 - Trafostanica,
SO 202 - Prípojka VN,
SO 203 - Prípojka NN
a PS 301 - Mostové žeriavy
(ďalej len „zmena stavby pred jej dokončením“)

umiestnená na pozemkoch KN registra „C“ pare. č. 1432/184, 1432/129, 1432/32,
1432/146, 1432/37, 1432/33, 1432/34 v k.ú. Pravenec a pare. č. 3055/25, 3055/43
v k.ú. Nedožery (SO 101 - monoblok), pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 102 trafostanica a sklad technologického plynu), pare. č. 3055/27, 3055/5, 3055/43 v
k.ú. Nedožery (SO 202 - prípojka VN), pare. č. 3055/43 a 3055/25 v k.ú. Nedožery
(SO 203 - prípojka NN), sa podľa ustanovenia § 68 ods. 2 stavebného zákona, podľa
§-u 46 a podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov

povoľuje
podľa projektovej dokumentácie pre povolenie zmeny stavby pred dokončením
z februára 2017, vyhotovenej spoločnosťou Neo Domus s.r.o., so sídlom Jilemnického
2, Trenčín, v rozsahu výkresu označeného pod číslom „0001“ s názvom „CELKOVÁ
SITÁCIA STAVBY“, ktoré boli odsúhlasené v tomto konaní a je sneoddeliteľnou
účasťou tohto rozhodnutia.
Cieľom zmeny stavby je dobudovanie zmien na výrobnej hale určenej na výrobu
izolačných skiel do plastových a hliníkových okien, stien a dverí. Súčasťou stavby sú
skladové, expedičné, administratívne, sociálne a prevádzkové priestory pre
zabezpečenie výroby v priestoroch novonavrhovaného monobloku.
Navrhovaná zmena stavby pred dokončením sa dotýka týchto objektov
a prevádzkových súborov:
SO 101 - Výrobný monoblok
Pôdorysné rozmery a jeho osadenie sa nemenia. Zmeny pozostávajú zo zníženia haly
o 2 metre vzhľadom k tomu, že vo výrobnej hale ostáva žeriav len v zásobovacej časti,
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výška v moduloch 19-24/F-K sa nemení. Nerealizuje sa prístrešok v rade 24/A-F.
Vykurovanie haly je zmenené zo sálavých teplovodných panelov na teplovzdušné
jednotky Hoval 12 ks typ DHV-6/B, s možnosťou teplovodného a časového
nadstavenia vykurovania príslušnej zóny s ekvitermickou reguláciou nadstavenia
teploty vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty vzduchu, výkon a vybavenie
kotolne je bez zmeny. K zmene umiestnenia kotolne sa mení rozvod domového
plynovodu. Projekt rieši aj zmenu vnútorných silnoprúdových rozvodov, osvetlenia
a bleskozvod. V monobloku sa navrhuje vzduchotechnika, t.z. vetranie priestorov
výrobnej haly s rozmermi 136x60x9 metrov a priľahlých priestorov. Prívod a odvod
vzduchu zabezpečujú 3 vzduchotechnické jednotky s doskovým rekuperátorom,
osadené na streche haly. Mení sa dispozícia na I.NP - ruší sa sklad, pribúda
kompresorovňa a dielňa, posúvajú sa sociálne zariadenia. Zmena dispozície na II. NP
predstavuje posun kotolne k fasáde, ruší sa kompresorovňa, pribúda serverovňa
a kancelárie. Vzhľadom na zníženie haly sa priečky v miestnosti 1.08 vybudujú až po
strešné plechy a ľahký montovaný znížený strop sa realizovať nebude. Ďalej sa ruší
tepelná izolácia pod podlahou haly v celom rozsahu a navrhuje sa nová skladba
s povrchovou úpravou z podlahovej dosky z drátkobetónu. V dvoch poliach haly sa
rušia 2 kusy svetlíkov, vo všetkých ostatných svetlíkoch sa ruší otváranie. Poloha
dvojice vrát pre zásobovacie kamióny v rade „24“ sa mení, pribudol priestor pre
zásobovanie m. č. 1.07.3. Predsadená strieška v rade 24/A-F sa realizovať nebude.
V rade „K“ sú navrhované nové sekcionálne vráta.V rade „F“ sa vybuduje deliaca
priečka na celú výšku haly, pričom v nej sa navrhujú dvere a rýchlobežné rolovacie
vráta. Zakladanie sa mení tým, že namiesto na baranených ihlanových pilótach bude
objekt založený na vŕtaných železobetónových pilótach. Mení sa poloha Skladu
technologického plynu na pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery.
SO 102 - Trafostanica
Typ, veľkosť ani výkon trafostanice sa nemenia. Mení sa pôdorysné osadenie objektu
na pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery a výškové osadenie ± 0,00 = 307,350 m.n.m.
SO 202 - Prípojka VN
Mení sa dĺžka káblov prípojky na kratšiu, nakoľko sa objekt TS priblížil, nemení sa
počet ani typ VN káblov.
SO 203 - Prípojka NN
Mení sa dĺžka káblov prípojky na kratšiu s ohľadom na zmenu osadenia TS, počet
a typ NN káblov prípojky sa nemení.
PS 301 - Mostové žeriavy
Redukuje sa počet mostových žeriavov. Žeriav zostáva len v novom priestore 1.07.3 zásobovanie - jednoportálový jednonosníkový žeriav KPK 8txl2,725m.
Majetkovo právne pomery stavby sa navrhovanou zmenou stavby pred dokončením
výrazne nemenia, k pôvodným pozemkom vo vlastníctve spoločnosti KARTÍK s.r.o.,
Sásovská cesta 83, Banská Bystrica, 974 11 nadobudol vlastníctvo stavebník.
Pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením sa určujú tieto ďalšie
podmienky:
1. Zmena stavby pred jej dokončením bude umiestnená v katastrálnom území
Pravenec a katastrálnom území Nedožery.
Polohové umiestnenie:
- Podľa výkresu č. C „CELKOVÁ SITÁCIA STAVBY“.
- Polohové umiestnenie objektu SO 101 - Výrobný monoblok sa nemení.
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Polohové umiestnenie objektu SO 102 - Trafostanica: Trafostanica sa osadzuje na
pozemku KN-C pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery vo vzdialenosti 24430 mm od
obrubníka oplotenia (teda naľavo od pôvodne osadenej trafostanice) a na hranici
spevnenej plochy s oplotením objektu SO 103 pred výrobnou halou, objekt skladu
technického plynu sa osádza vo vzdialenosti 9750 mm od obvodnového múru
monobloku a vo vzdialenosti 1800 mm od obrubníka oplotenia (objekt SO 103)
pred výrobnou halou.
Výškové umiestnenie:
- Výškové osadenie monobloku sa nemení.
- Výškové osadenie trafostanice: +0,000 = 307,350 m n.m. a je totožná s úrovňou
podlahy I. nadzemného podlažia objektu. Max. výška objektu sa nemení.
- Výškové osadenie skladu technického plynu na spevnenej ploche sa nemení.
2.

Zmena stavby pred jej dokončením bude realizovaná podľa výkresu označeného
pod číslom „0001“ s názvom „CELKOVÁ SITÁCIA STAVBY“, ktorý je
overený v tomto konaní Spoločným obecným úradom Nitrianske Pravno a je
súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením
nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného obcou Pravenec pod číslom
obce 631/2016 (podacie číslo SOcÚ 540/2016/SP-2) dňa 19.10.2016 (právoplatné
14.11.2016) zostávajú v platnosti.
4. Zmenu stavby pred jej dokončením bude uskutočňovať stavebník
prostredníctvom zhotoviteľa: SKANSKA SK, a.s. so sídlom Krajná 29, 821 04
Bratislava.
Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
5. Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno
užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína
na písomný návrh stavebníka

Odôvodnenie:
Stavebník, SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec č. 272, IČO 00 693 511, podal dňa
31.05.2017 v zastúpení spoločnosťou tech in, s.r.o. - Ing. Mariánom Hlaváčom, so
sídlom Vinohradnícka 779/20, Prievidza, na stavebnom úrade obci Pravenec žiadosť o
zmenu stavby pred jej dokončením s názvom v projektovej dokumentácii označenú
pod názvom „výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“ (ďalej len „stavba“).
Na stavbu bolo obcou Pravenec, ako určeným stavebným úradom vydané stavebné
povolenie pod číslom obce 631/2016 (podacie číslo SOcÚ 540/2016/SP-2) dňa
19.10.2016 (právoplatné 14.11.2016) na stavbu „výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL
Pravenec“, v existujúcom uzavretom areáli bývalého Tatra nábytku Pravenec, na
pozemkoch parc.č. 1432/184, 1432/129, 1432/32, 1432/146, 1432/37, 1432/33,
1432/34 v k.ú. Pravenec a pare. č. 3055/25, 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 101 monoblok), pare. č. 1432/34 v k.ú. Pravenec (SO 102 - trafostanica), pare. č.
1432/184, 1432/179, 1432/36, 1432/129, 1432/127, 1432/34 v k.ú. Pravenec a pare. č.
3055/43 a 3055/54 v k.ú. Nedožery (SO 103 - oplotenie), pare. č. 1432/129, 1342/34
v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/27, 3055/5, 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 202 prípojka VN), 1432/34 a 1432/129 v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery
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(SO 203 - prípojka NN), pare. č. 1342/178, 1432/141 a 1432/184 vk.ú. Pravenec (SO
204 - areálový plynovod), pare. č. 1432/175, 1432/158, 1432/178, 1432/184,
1432/179, 1432/36, 1432/128, 1432/131,1432/167 a 1432/37 vk.ú. Pravenec (SO 208
prípojka slaboprúdu), pare. č. 1432/36, 1342/184, 1432/179, 1432/129 vk.ú.
Pravenec, pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 209 - vonkajšie osvetlenie), pare. č.
1432/178, 1432/141, 1432/103, 1432/151, 1432/129, 1432/34, 1432/148 vk.ú.
Pravenec, pare. č. 3055/40 a 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 210 - sadové úpravy).
Zmena stavby pred jej dokončením, posudzovaná v tomto konaní sa dotýka
nasledovných objektov SO 101 - Výrobný monoblok, SO 102 - Trafostanica, SO 202
- Prípojka VN, SO 203 - Prípojka NN a PS 301 - Mostové žeriavy, na pozemkoch
KN registra „C“ pare. č. 1432/184, 1432/129, 1432/32, 1432/146, 1432/37, 1432/33,
1432/34 vk.ú. Pravenec a pare. č. 3055/25, 3055/43 vk.ú. Nedožery (SO 101 monoblok), pare. č. 3055/43 vk.ú. Nedožery (SO 102 - trafostanica a sklad
technologického plynu), pare. č. 3055/27, 3055/5, 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 202 prípojka VN), pare. č. 3055/43 a 3055/25 v k.ú. Nedožery (SO 203 - prípojka NN).
Ostatné objekty sa nemenia.
Cieľom zmeny stavby je dobudovanie výrobnej haly na výrobu izolačných skiel do
plastových a hliníkových okien, stien a dverí. Súčasťou stavby sú skladové,
expedičné, administratívne, sociálne a prevádzkové priestory pre zabezpečenie výroby
v priestoroch novonavrhovaného monobloku.
SO 101 - Výrobný monoblok
Pôdorysné rozmery a jeho osadenie sa nemenia. Zmeny pozostávajú zo zníženia haly
o 2 metre vzhľadom k tomu, že vo výrobnej hale ostáva žeriav len v zásobovacej časti,
výška v moduloch 19-24/F-K sa nemení. Nerealizuje sa prístrešok v rade 24/A-F.
Vykurovanie haly je zmenené zo sálavých teplovodných panelov na teplovzdušné
jednotky Hoval 12 ks typ DHV-6/B, s možnosťou teplovodného a časového
nadstavenia vykurovania príslušnej zóny s ekvitermickou reguláciou nadstavenia
teploty vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty vzduchu, výkon a vybavenie
kotolne je bez zmeny. K zmene umiestnenia kotolne sa mení rozvod domového
plynovodu. Projekt rieši aj zmenu vnútorných silnoprúdových rozvodov, osvetlenia
a bleskozvod. V monobloku sa navrhuje vzduchotechnika, t.z. vetranie priestorov
výrobnej haly s rozmermi 136x60x9 metrov a priľahlých priestorov. Prívod a odvod
vzduchu zabezpečujú 3 vzduchotechnické jednotky s doskovým rekuperátorom,
osadené na streche haly. Mení sa dispozícia na I.NP - ruší sa sklad, pribúda
kompresorovňa a dielňa, posúvajú sa sociálne zariadenia. Zmena dispozície na II. NP
predstavuje posun kotolne k fasáde, ruší sa kompresorovňa, pribúda serverovňa
a kancelárie. Vzhľadom na zníženie haly sa priečky v miestnosti 1.08 vybudujú až po
strešné plechy a ľahký montovaný znížený strop sa realizovať nebude. Ďalej sa ruší
tepelná izolácia pod podlahou haly v celom rozsahu a navrhuje sa nová skladba
s povrchovou úpravou z podlahovej dosky z drátkobetónu. V dvoch poliach haly sa
rušia 2 kusy svetlíkov, vo všetkých ostatných svetlíkoch sa ruší otváranie. Poloha
dvojice vrát pre zásobovacie kamióny v rade „24“ sa mení, pribudol priestor pre
zásobovanie m. č. 1.07.3. Predsadená strieška v rade 24/A-F sa realizovať nebude.
V rade „K“ sú navrhované nové sekcionálne vráta.V rade „F“ sa vybuduje deliaca
priečka na celú výšku haly, pričom v nej sa navrhujú dvere arýchlobežné rolovacie
vráta. Zakladanie sa mení tým, že namiesto na baranených ihlanových pilótach bude
objekt založený na vŕtaných železobetónových pilótach. Mení sa poloha Skladu
technologického plynu na pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery.
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SO 102 - Trafostanica
Typ, veľkosť ani výkon trafostanice sa nemenia. Mení sa pôdorysné osadenie objektu
na pare. č. 3055/43 v k.ú. Nedožery a výškové osadenie ± 0,00 = 307,350 m.n.m.
SO 202 - Prípojka VN
Mení sa dĺžka káblov prípojky na kratšiu, nakoľko sa objekt TS priblížil, nemení sa
počet ani typ VN káblov.
SO 203 - Prípojka NN
Mení sa dĺžka káblov prípojky na kratšiu s ohľadom na zmenu osadenia TS, počet
a typ NN káblov prípojky sa nemení.
PS 301 - Mostové žeriavy
Redukuje sa počet mostových žeriavov. Žeriav zostáva len v novom priestore 1.07.3 zásobovanie - jednoportálový jednonosníkový žeriav KPK 8txl2,725m.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.
Vo vzťahu k predmetu povoľovania bolo uskutočnené zisťovacie konanie podľa
osobitného predpisu - 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 o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zákon
o posudzovaní“). Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 11.08.2016
(právoplatné 04.10.2016) vydal rozhodnutie vzisťovacom konaní pod č. OU-PDOSZP-2016/017680-019 v ktorom rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rozhodnutí
schvaľovací orgán zaviazal navrhovateľa, k predloženiu vyhodnotenia podmienok
povoľovaciemu orgánu.
Stavebník túto povinnosť splnil dňa 09.06.2017.
Na základe splnenia vyššie uvedenej povinnosti stavebný úrad dňa 15.06.2017
písomne požiadal Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie
v súlade s ust. § 140c ods. 2 stavebného zákona o vydanie záväzného stanoviska
a súčasne ku žiadosti priložil požadované doklady, kópiu stavebného povolenia,
projektovú dokumentáciu, písomné vyhotovenie zapracovania podmienok
Rozhodnutia OÚ Prievidza, OSŽP, kópiu žiadosti o vydanie rozhodnutia o zmene
stavby pred dokončením a oznámenie o začatí stavebného konania.
Stavebný úrad si súčasne splnil aj povinnosť, ustanovenú v § 58a ods. 3 stavebného
zákona. Dňa 19.06.2017 kópiu žiadosti o stavebné povolenie bez príloh zverejnil na
webovom sídle obce Pravenec, na úradnej tabuli obce Pravenec a na úradnej tabuli
Spoločného obecného úradu Bojnice, pracovisko v Nitrianskom Právne (od
01.07.2017 na Spoločnom úrade Nitrianske Pravno). Žiadosť obsahovala aj údaje
o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.
Obec Pravenec, na základe určenia Okresného úradu Trenčín, Odboru výstavby
a bytovej politiky, vydaného pod č. OÚ-TN-OVBP2-2016/17685-2/Ma dňa
12.05.2016 ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1 v spojení s § 117 ods.l
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený
výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, primerane v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného
zákona dňa 15.06.2017 oznámila začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením
známym účastníkom a dotknutým orgánom a ďalším osobám, ktorým toto postavenie
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vyplýva z osobitného predpisu (Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)
a na deň 04.07.2017 nariadila k prerokovaniu predloženého návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky k povoleniu zmeny stavby
pred dokončením uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade
nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozornil, že podľa ust. § 37 ods. 3
stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného
zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote ako účastníci konania mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas,
musel požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.
Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s posudzovanou stavbou, jej
projektovým riešením a stanoviskami dotknutých orgánov zabezpečenými ku dňu
ústneho pojednávania. Následne mali prítomní na ústnom pojednávaní možnosť
vzniesť k posudzovanej stavbe otázky a uplatniť námietky a pripomienky. Na ústnom
pojednávaní a ani v priebehu oznámeného konania neboli stavebnému úradu doručené
žiadne pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov
a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. s správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
t.z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním
rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia.
Svoje stanoviská k povoleniu dopravnej stavby oznámili tieto dotknuté orgány,
vlastníci resp. správcovia sietí technického vybavenia: Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna
správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a obec NedožeryBrezany ako dotknutý orgán. Ich stanoviská boli súhlasné bez pripomienok
a skoordinované do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektant stavby: Neo Domus, s.r.o., Legionárska 5/7158, Trenčín 911 01.
Predpokladaný rozpočtový náklad zmeny stavby pred dokončením je cca 89.000 €.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v § 68 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním zmeny
stavby pred jej dokončením a po splnení podmienok uvedených vo výrokovej časti
rozhodnutia, nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe vyššie uvedeného ako
i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré
by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol zaplatený podľa položky č. 60 zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400 € na účet
stavebného úradu.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote
1S dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu má právo podať
odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta
nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§29 ods. 12,
§37 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15
pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.
Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý
napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Pravenec, Obecný úrad č. 208, 972 16.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015
Z. z.)

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec
Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:
Výkres „celkovej situácie stavby“ overený stavebným úradom v konaní ojej zmene
pred dokončením
Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením sa doručí:
1. stavebníkovi - SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec č. 272, v zastúpení spoločnosťou
tech in, s.r.o. - Ing. Mariánom Hlaváčom, so sídlom Vinohradnícka 779/20,
Prievidza
2. ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia
3. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce
4. Obec Nedožery-Brezany v zastúpení starostom obce
5. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, štátna vodná správa
6. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
7. a/a
Zverejnenie rozhodnutia: Podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona toto rozhodnutie
o zmene stavby pred dokončením musí byť zverejnené na úradnej tabuli obce
Pravenec a na webovom sídle obce Pravenec. Rozhodnutie musí byť zverejnené odo
dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Príloha k žiadosti o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením
Obec Pravenec ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. I v spojení s § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zverejňuje nasledovné údaje o zahájení
stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením:
Číslo konania: Podacie číslo obce: 428/2017
Podacie číslo SOcÚ: 305/2017
Žiadateľ: SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec č. 272, IČO 00693 511
Druh povolenia: zmena stavby pred jej dokončením
Okresný úrad Prievidza
Miesto, kde bolo rozhodnutie
odbor starostlivosti o životné prostredie
vydané v povoľovacom konaní
G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
k nahliadnutiu verejnosti:
http://www. enviroDortal.sk/sk SK/eia/detail/vvrobna-hala-a-slovaktualpravenec.
Dátum začatia stavebného konania 15.06.2017 - Oznámenie o začatí konania na povolenie zmeny stavby pred
jej dokončením zasielané účastníkom konania a dotknutým orgánom
o zmene stavby pred jej
dokončením oznámeného pre
účastníkov konania v zmysle § 61
ods. 1 stavebného zákona a ďalším
osobám, ktorým toto postavenie
vyplýva z osobitného predpisu
(Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov)

Dátum vydaného záväzného
stanoviska OÚ Prievidza, OSZP,
posudzovanie vplyvov na ZP
Hlavné opatrenia na
predchádzanie, zníženie, a ak je to
možné, kompenzácie významných
nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny, ak bolo udelené povolenie:

16.06.2017 pod č. OU-PD-OSZP-2017/015082-002 právoplatné
04.10.2016
1/ Pri prevádzkovaní činnosti dodržiavať zákona NR SR č. 67/2010 Z.z.
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení
neskorších predpisov a nariadenie (ES) č. 1907/2006 REACH v platnom
znení, najmä určené spôsoby použitia chemikálií, ustanovené obmedzenia
a režim autorizácie pre nebezpečné látky.
2/ Počas výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť, aby
v zmysle § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov nebola cesta 1/64
poškodzovaná alebo znečisťovaná.
3/ Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 8 rozhodnutia)
a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť
v dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie a pri povoľovaní
zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
4/ Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 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 disponuje právami
definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka
konania v povoľovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti. Dotknutou
verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv
zastúpené Marcelom Slávikom, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00
Bratislava.

Informácia o účasti verejnosti
v povoľovacom konaní podľa
osobitného predpisu:
13.07.2017
Dátum vydania rozhodnutia
o zmene stavby pred jej
dokončením
Dátum nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia:
Údaje doplnené po vydaní rozhodnutia, po nadobudnutí právoplatnosti:

