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POVOLENIE

Ing. Viliam Barančík a manž. PharmDr. Silvia Barančíková,
Kukučínova 683/7,
972 13 Nitrianske Pravno,

972 16 Pravenec č. 18

(ďalej len „stavebník“).
Ostatní účastníci konania:
1. Obec Pravenec, ako vlastník susedného pozemku (KN-C 829/2)
2. Iveta Štepanová, Gencenova 5, Bratislava
3. Jaroslav Majzlan, Pravenec č. 141
4. Tomáš Rendek, Pravenec č. 6
5. Ing. Jaroslav Švarc, Konvalinková 2, Prievidza
6. Marián Stančík, Halová č. 10, Bratislava
7. Milan Brezáni, Š. Králika 431/21, Prievidza
8. Mária Kmeťková, Pravenec č. 16
9. HD s.r.o. - Ing. Dušan Homola, Na nádvorí 2380/6, Prievidza
10. Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
11. Kohút PRO s.r.o., Štúrova 314/14, Nitrianske Rudno
12. REVMONT KMEŤ, Priemyselná 12, Prievidza
13. Soňa Chorvátová, Kľačno č. 17
14. Pre neznáme fyzické a neznáme právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné
právo k susednému pozemku KN registra „E“ pare. č. 835/2 v k.ú. Pravenec sa
oznámenie doručuje v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
Stavebník podal dňa 05.04.2017 na obci Pravenec, žiadosť o stavebné povolenie na
stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „Novostavba rodinného
domu“ (ďalej len „stavba“), umiestnenie ktorej je navrhované na pozemku KN registra
„C“ pare. č. 836/8, na LV č. 1237 vedený ako orná pôda (rodinný dom, kanalizačná
prípojka, žumpa, domové prípojky vody a elektriny, spevnená plocha pre osobné
vozidlo, podľa nezapísaného geometrického plánu č. 57/2017 na pare. č. 836/31), pare.
č. 829/2 (prípojka vody), pare. č. 829/2 a 829/18 (prípojka elektriny) v katastr. území
Pravenec.
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Obec Pravenec ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 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
preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona
a v spojenom územnom a stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti, takto rozhodol:

Stavba

„Novostavba rodinného domu“
-

(ďalej len „stavba“)
pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita):
zo samostatne stojaceho prízemného objektu rodinného domu s pôdorysnými
rozmermi 14775 x 13800 mm, s obytným podkrovím, prestrešeného sedlovou
strechou so sklonom strešných rovín 31°; súčasťou domu je aj vonkajšia terasa,
prekrytá miernou pultovou strechou a závetrie; dispozičné je členený na I.NP na
obytnú miestnosť s kuchynským kútom, izbu, dvoj garáž, technickú miestnosť,
sociálno-hygienické zázemie a zapustená loggia; z obývacej izby je navrhované
výstupné schodisko do podkrovia, kde budú 3 obytné miestnosti, šatník a sociálnohygienické zázemie; objekt tvorí samostatnú bytovú jednotku, vykurovanie je
nízkoteplotné, zdrojom tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinácii
s teplovzdušným krbom; objekt bude zabezpečený voči vonkajším atmosférickým
vplyvom bleskozvodom,
z napojenia na verejné rozvody elektriny a vody novými prípojkami,
z odkanalizovania do novej vodonepriepustnej žumpy o objeme 13,9 m3;
zo zachytávania dažďových vôd na pozemku stavebníka;
zo spevnenej plochy na pozemku stavebníka pre odstavné státie vozidiel
v katastrálnom území Pravenec, na pozemku KN registra „C“ pare. č. 836/8, na LV č.
1237 vedený ako omá pôda (rodinný dom, kanalizačná prípojka, žumpa, domové
prípojky vody a elektriny, spevnená plocha pre osobné vozidlo, podľa nezapísaného
geometrického plánu č. 57/2017 na pare. č. 836/31), pare. č. 829/2 (prípojka vody),
pare. č. 829/2 a 829/18 (prípojka elektriny), sa podľa ust. § 66 stavebného zákona
a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku KN registra „C“ pare.
č. 836/8, podľa nezapísaného geometrického plánu č. 57/2017 na pare. č. 836/31
v k.ú. Pravenec.
Navrhovaný objekt rodinného domu bude napojený na verejné rozvody elektriny a
vody podľa pokynov vlastníkov resp. správcov verejných sietí technického
vybavenia.
Na rozvody vody prípojkou vody D32 HDPE z verejného rozvodu vody, vedeného
v miestnej komunikácii, ukončenej vo vodomernej šachte. Vo VŠ bude osadená
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vodomemá zostava. Následne z VŠ bude vedený domový rozvod D32 HDPE do
rodinného domu.
Pripojenie na verejné rozvody elektriny bude podľa pokynov vlastníka z podperného
bodu verejných NN rozvodov na pare. č. 828/18 zemným káblom WL1-AYKY-J
4x25 do elektromerového rozvádzača, osadeného na hranici pozemku. Z ER bude
rodinný dom napojený káblom WL1-AYKY-J 4x25 + CYKY-J 5x1,5 do hlavného
rozvádzača RD.
Odvádzanie splaškových vôd je navrhované kanalizačnou prípojkou PVC 0 140-3,6
do novej vodonepriepustnej žumpy o objeme 13,9m234.
Polohové umiestnenie stavby:
Podľa výkresu „celková situácia“, ktorý bol prerokovaný na ústnom pojednávaní
dňa 28.04.2017 a je súčasťou tohto stavebného povolenia.
- Pravý predný roh rodinného domu (pri pohľade z prístupovej komunikácie) bude
osadený vo vzdialenosti 7350 mm od spoločnej hranice s pozemkom prístupovej
komunikácie pare. č. 829/2 a vo vzdialenosti 2700 mm od spoločnej hranice so
susedným pozemkom pare. č. 836/7,
- Ľavý predný roh rodinného domu (pri pohľade z prístupovej komunikácie) bude
osadený vo vzdialenosti 7350 mm od spoločnej hranice s pozemkom prístupovej
komunikácie pare. č. 829/2 a vo vzdialenosti 20380 mm od spoločnej hranice so
susedným pozemkom pare. č. 836/9,
Spevnená plocha o rozmere 11860 x 6710 mm bude osadená pri pravom prednom
rohu pozemku (pri pohľade z prístupovej komunikácie), kde bol povolený vjazd na
pozemok
Výškové umiestnenie stavby:
- ±0,000 = 318,224 m.n.m a je totožná s úrovňou podlahy I.NP, ktorá bude o 150 mm
vyššie ako upravený terén, Max. výška rodinného domu bude + 6,950 m podľa
výkresu č. 4 - Rez A-A (hrebeň sedlovej strechy).
Prístup na pozemok stavebníka je z miestnej komunikácie pare. č. 829/2 novým
vjazdom na odstavnú parkovaciu plochu.
2. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o jednoduchú stavbu, stavebný úrad v zmysle § 75a
ods.l stavebného zákona upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby osobou
alebo organizáciou k tomu oprávnenou a v zmysle § 75a ods.2 stavebného zákona
zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou
v stavebnom konaní sám stavebník.
3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej Spoločným obecným
úradom Bojnice, pracoviskom v Nitrianskom Právne v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením
nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť
rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
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5. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48
a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na
uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
7. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocne. Vedenie nad uskutočňovaním
stavby bude zabezpečovať oprávnená osoba: Ing. Viliam Barančík, Kukučínova
683/7, Nitrianske Pravno.
8. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže
dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením
potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných
prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
9. Stavba bude dokončená najneskôr do 18 mesiacov od jej začatia v zákonnej lehote,
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená
v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
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, prípadne požiadaviek
vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na
napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup
a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na
komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:
a) Pred začatím prác na stavbe požiadať vlastníkov resp. správcov sietí technického
vybavenia a zariadenia územia o ich presné vytýčenie a rešpektovať ich podmienky.
b) Rešpektovať nasledujúce podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov
resp. správcov sietí a zariadení technického vybavenia územia uplatnené v konaní
stavebného úradu:
Krajsky pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2017/10659-2/
29344 zo dňa 18.04,2017:
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 ihneď ohlásiť nález KPU
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 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 súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je
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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.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, č. OU-PD-QSZP-2017/007531-002 zo dňa 15.03.2017:
- Stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, katastrálnom
území Pravenec, na pozemku KN-C s parcelným číslom 836/8 (orná pôda), mimo
chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo
území európskej siete chránených území Natura 2000. V stavbou dotknutom území
platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle
§ 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub obec Pravenec.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z., podľa
ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť
rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-QSZP-2017/007520 zo dňa 16.03.2017:
- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu, ktoré vzniknú počas realizácie
stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona č.
79/2015 Z.z. 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.
SPP - distribúcia, a s„ Bratislava, č. TD/NS/0219/2017/Kr zo dňa 12.04.2017:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný na základe písomnej objednávka požiadať SPP-D o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku 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 SPP-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 aj doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242
3203) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovacích prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242
3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme
plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m
na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73
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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 obsypú 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-D, 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 Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za
porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ust. Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150000 €,
stavebník je povinný pri realizácii 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 70201,70202,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN
736005 a TPP 90601,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a 80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. 6611706958 zo dňa 10.03.2017:
Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektronických
komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI
Slovakia. Platnosť vyjadrenia je dol0.09.2017.
- 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 rušeniu.
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 odrážky 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. 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
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zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Peter Blaho, peter.blaho
@telekom.sk.+42146543 2144.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Z 03 Prievidza pod č. 218321/VÍ-2017 zo dňa 05.04.2017:
S umiestnením stavby rodinného domu súhlasíme. V katastrálnom území Pravenec
na pozemku KN-C parcelné č. 836/8 sa nenachádzajú podzemné siete verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredosl. vodárenskej spoločnosti, a.
s. Banská Bystrica a prevádzkovaní SťVPS, a.s. Banská Bystrica, Závod 03
Prievidza.
Trasa navrhovanej elektrickej prípojky NN križuje trasu vybudovaného potrubia
verejného vodovodu, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade s ust. Zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení nesk.
predpisov a STN 736005.
Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný
vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby
neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich
s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá
za škodu, ktorú tým spôsobil (§27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.).
Pred zahájením výkopových prác navrhovanej elektickej prípojky NN je nutné
požiadať pracovníka prevádzky vodovodu v Prievidzi o presné vytýčenie potrubia
verejného vodovodu. Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel.
048/4327 319, 0915 723 293. Križovanie navrhovanej elektrickej prípojky NN s
existujúcim potrubím verejného vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ust. STN
73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia".
V prípade, že bude elektrická prípojka NN realizovaná pretlakom, žiadame pred
začatím prác sondou overiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia.
Pred obsypaním navrhovanej elektrickej prípojky v mieste križovania s potrubím
verejného vodovodu je nutné prizvať pracovníka prevádzky vodovodu ku kontrole,
či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu a boli dodržané ustanovenia
STN 73 6005. O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred
obsypaním elektrickej prípojky NN v mieste križovania s potrubím verejného
vodovodu žiadame vykonať zápisy do stavebného denníka.
Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného
vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie zápisov zo stavebného denníka o vytýčení
potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním elektrickej prípojky NN
v mieste križovania s potrubím verejného vodovodu.
S predloženou projektovou dokumentáciou vodovodnej prípojky, pripojením
vodovodnej prípojky na verejný vodovod a dodávku pitnej vody z verejného vodovodu
pre rodinný dom odsúhlasuieme s podmienkami, ktoré žiadame splniť pri realizácii
vodovodnej prípojky:
- Vodomemá šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky vo
vzdialenosti cca 1 m za hranicou pozemku a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo
k zamrznutiu vodomeru. Vo vodomemej šachte bude umiestnený vodomer dimenzie
DN 20 mm.
- Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu Liatina
DN/ID 100 mm pripojená navŕtavacím pásom s uzáverom. Toto pripojenie
s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Montáž navŕtavacieho pásu
s uzáverom a osadenie meradla vo vodomemej šachte môže vykonať len poverený
pracovník prevádzkovateľa. O type vodomeru a navŕtavacieho pásu rozhoduje
prevádzkovateľ verejného vodovodu.
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Dodávku pitnej vody z verejného vodovodu v množstve 197,1 m'/rok pre rodinný
dom odsúhlasujeme. Dodávka vody bude kvalitou, množstvom a tlakom splnená
vtokom vody z verejného vodovodu do existujúcej vodovodnej prípojky (§ 24 ods. 2
zákona č. 442/2002 Z.z.).
- Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky a montáž meradla hradí žiadateľ.
- Žiadateľ je povinný požiadať pred realizáciou pripojenia vodovodnej prípojky na
verejný vodovod na prevádzke vodovodu v Prievidzi o vykonanie kontroly splnenia
technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod (podmienkou pre podanie
žiadosti je vybudovaná vodomerná šachta). Kontakt na pracovníka vodovodu - p.
Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
- Pracovník prevádzky vodovodu si na základe žiadosti dohodne so žiadateľom
termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie vodovodnej prípojky. Na
stretnutie žiadateľ prinesie: projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky
schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby,
prípadne rozkopávkové povolenie, vyjadrenie StVPS, a.s..
- Pracovník prevádzky vodovodu na základe prinesených podkladov a zrealizovaného
výkopu overí splnenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod
a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii
vodovodnej prípojky.
- Po splnení technických podmienok uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom
centre v Prievidzi obchodnú zmluvu, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu.
K uzatvoreniu obchodnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je povinný
doložiť nasledovné doklady: originál tlačiva o kontrole splnenia technických
podmienok na pripojenie na verejný vodovod s potvrdením splnenia technických
podmienok pracovníkom prevádzky vodovodu, projektovú dokumentáciu
vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo
ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie StVPS, a.s., list vlastníctva, snímku
z katastrálnej mapy.
Po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejný
vodovod, montáž vodovodnej prípojky, montáž meradla a ostatné práce v rozsahu
objednávky.
Stredosl. energetika-distribúcia, a.s. Žilina pod č. 4300063117 zo dňa 12.04,2017:
Istič pred elektromerom (A) s charakt. B: Požadovaný : 3x32 Odsúhlasený : do 3x32
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. ( ďalej len SSE-D ) s hore uvedenou
stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:
- V predmetnej lokalite katastra Pravenec, KN-C 836/8, sa v blízkosti nachádza
nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body.
- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri
realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môže nachádzať aj
podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej
trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe
objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený
pracovník SSE-D, a.s.
- Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej
lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:
NN - poistková skriňa SPP2 v majetku SSE-D na podpernom bode.
- Odsúhlasená prúdová hodnota hl. ističa pred elektromerom In = 3Bx32 Ampér.
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Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a
zákona 251/2012 Z.z..
Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť
pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame
spolu s týmto vyjadrením.
Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený
káblom AYKYz-J4Bxl6mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a
ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Pre zaistenie
vykonateľnosti technického pripojenia elektrického prívodu ku odovzdávaciemu
miestu definovanému v odrážke 5 tohto vyjadrenia je potrebné, aby bol elektrický
prívod realizovaný s maximálnym prierezom vodičov AYKY-J4Bx25mm2.
Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste
- na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN
61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené
technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromer, rozvádzačom
RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k
rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo
plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie
realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.
Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internet, stránke www.sse-d.sk.
Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo Stany odberateľa vybudovať
elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v odrážke 5 tohto vyjadrenia po
RE vrátane RE v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby
a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D, a.s., ktoré
sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické
zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia
z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny,
elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste,
a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou
odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým
spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu a údržbe NN
elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického
prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento prívod
umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektr. prívodu vrátane RE si
realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred
požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu
z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č.
124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške
elektromerového rozvádzača a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie
SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D. splnení Technických
podmienok SSE-D, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení
elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom
vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do
distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D „Čestné
prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického
zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (Ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je
zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané
písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa

10

pripoiovacei zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie
pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D" zrealizuje
vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu
a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
- Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo stany SSE-D
(potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní
elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo stany SSE-D v termíne podľa Zmluvy
o pripojení môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny
alebo Zmluvy o Združenej dodávke elektriny u vybraného dodávateľa elektriny,
ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie
k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za
splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné
zahájiť samotnú dodávku elektriny.
- SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto
priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného
odberného miesta plánovaná realizácia napájanie pre nabíjacie stanice
elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto
charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich
sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D,
v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
Podmienky k vykurovaniu:
Súhlasíme s pripojením priamo výhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia
pre odberné miesto.
Sadzba D6 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta
s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním vykurované tepelným čerpadlom.
Technickou podmienkou pre priznanie príslušnej sadzby D6 v zmysle cenníka je: pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie
akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným
povelom HDO, prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom
(IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2Aističom, pričom v prípade, že je
na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO
s plombovateľným ističom 2A.
Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In = 3Bx32A.
Elektrický prívod z bodu pripojenia po elektromerový rozvádzač a ostatné časti
odberného miesta musia byť vyhotovené v súlade s „Všeobecnými podmienkami
k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy
spoločnosti SSE-D, a.s., ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk
Prípadné práce na elektrickom prívode a montáž elektromerového rozvádzača smie
realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu
elektriny v neprospech ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona
č. 251/2012 Z.z., SSE-D v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku
elektrickej energie.
Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom
mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN
EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené
technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromer, rozvádzačom
RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k
rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť
mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj
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montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky
508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internet,
stránke www.sse-d.sk.
Pred prihlásením el. kúrenia (pred zmenou sadzby) odberateľ predloží do SSE-D:
toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania odberateľa, „Čestné
prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického
zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je
zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. a ku ktorému bude so strany SSE-D zaslané
písomné potvrdenie o jeho prijatí. Týmto čestným prehlásením odberateľom okrem
iného prehlasuje, že spĺňa podmienky v zmysle platného cenníka pre pridelenie
danej sadzby. V prípade, že pri kontrolnej činnosti SSE-D bude zistený nesúlad
skutkového stavu na odbernom mieste s technickými a obchodnými podmienkami
v zmysle platného cenníka, bude SSE-D uvedený stav riešiť ako porušenie
obchodných a technických podmienok pripojenia v súlade s platnou legislatívou!
Každé vybudované elektroenergetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú
Správu o odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu) v súlade so
zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej
skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na
požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. Doklad o zaplatení
prip. poplatku v zmysle platného rozhodnutia URSO , ak dochádza k navýšeniu
hlavného ističa pred elektromerom.
K priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické
a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia
elektrického vykurovania!
O zmenu sadzby požiada odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za
predpokladu, že do požadovaného termínu zmeny sadzby bude mať odberateľ
pripravené odberné miesto súlade v súlade s týmto vyjadrením a bude disponovať
potvrdením o prijatí Čestného prehlásenia zo strany SSE-D. Následne vybratý
dodávateľ požiada SSE-D o zmenu sadzby na danom odbernom mieste v súlade
s platnou legislatívou.
Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
Obec Pravenec ako orgán štátnej vodnej správy č. 228/2017 zo dňa 28.03.2017:
- Pri realizácii a prevádzke dodržiavať ustanovenia vodného zákona a súvisiacich
právnych predpisov a príslušných STN.
- Rešpektovať STN 75 6081 „Žumpy na splaškové odpadové vody".
- Ku kolaudácii stavby predložiť atest vodotesnosti žumpy podľa STN 75 0905
vykonaný oprávnenou osobou.
- Žumpu prevádzkovať v súlade s STN 756081 a jej obsah likvidovať podľa potreby
v čistiarni odpadových vôd.
- Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia,
- Rešpektovať stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
- Pri výkopových prác nenarušiť stabilitu okolitých nehnuteľností.
- Počas realizácie stavby nesmú zo stavebných mechanizmov unikať nebezpečné látky
do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek
znečistenie okamžite odstrániť.
Obec Pravenec ako cestný správny orgán pod č. 227/2017 zo dňa 28.03.2017:
- Povolenie je viazané na dodržanie podmienok stanoviska ORPZ-PD-ODI-9056/2017 zo dňa 20.03.2017.
- Napojenie objektu RD je možné len v prípade, že p. č. 829/2, na ktorú sa RD napája
je komunikáciou v parametroch v zmysle STN 73 6110,

12

- Napojenie rodinného domu realizovať bez narušenia odvodnenia komunikácie
(výškové oddelenie sklopeným obrubníkom),
- V mieste napojenia neumiestňovať prekážky brániace v rozhľade (nepriehľadné
oplotenie RD, stromy, kríky...), ktoré by zakrývali alebo obmedzovali výhľad pri
vychádzaní na miestnu komunikáciu,
- Vyhradzujeme si právo v prípade, že si to vyžiada verejný záujem, stanovisko
doplniť, resp. zmeniť.
- Napojenie na komunikáciu pare. č. 829/2 realizovať v zmysle platných STN.
- Pripojenie na komunikáciu bude zrealizované tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu
komunikácie pare. č. 829/2, k.ú. Pravenec, povrchovými vodami a nebol narušený
odvodňovací režim komunikácie. Stavebný materiál nebude uskladňovaný na
komunikácii, ani v jej blízkosti.
- Prípadné poškodenie alebo znečistenie komunikácie pare. č. 829/2 v zmysle § 9 ods.
5 § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady
a tiež pozastaví práce, ktoré vedú k znečisteniu. Do doby, pokiaľ toto nebude
odstránené, náležité upozorní na vzniknutú situáciu dopravným značením.
- Prípadné zmeny v riešení včas prerokovať s príslušným cestným správnym orgánom,
ktorým je Pravenec a všetkými dotknutými organizáciami.
c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom
obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a priľahlej komunikačnej siete.
Počas prác priľahlú komunikačnú sieť neznečisťovať, nepoškodiť a neohrozovať
a neobmedzovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.
d) Strecha stavby, ktorá má sklon strešných rovín strmší ako 25°, musí mať podľa § 26
ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
zachytávače zosúvajúceho sa snehu.
e) Všetky zrážkové vody budú zvedené na pozemku stavebníka tak, aby neohrozovali
susedné nehnuteľnosti ako aj priľahlú komunikačnú sieť. Počas prác priľahlú
komunikáciu neznečisťovať, nepoškodiť neohrozovať bezpečnosť cestnej
premávky.
f) Pri realizácii stavby rešpektovať postupy, parametre a podmienky uvedené
v statickom posudku. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa nosných konštrukcií je nutné
vopred konzultovať so statikom.
g) K návrhu na kolaudáciu predložiť povolenie na užívanie malého zdroja znečistenia
ovzdušia, ktoré vydáva obec Pravenec, ako príslušný správny orgán.
h) K návrhu na kolaudáciu stavby predložiť energetický certifikát v zmysle
ustanovenia § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
i) K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie stavby oprávnenou osobou.
j) V prípade využitia verejného priestranstva (napr. realizácia prípojky NN a vody) miestnej komunikácie požiadať príslušný správny cestný orgán, ktorým je obec
Pravenec o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie v dostatočnom
predstihu. V prípade dočasného obmedzenia cestnej premávky požiadať o dočasné
dopravné značenie, schválené OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom
Prievidza.
k) Stavenisko - priestor, ktorý bude počas uskutočňovania stavby určený na
vykonávanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných
a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby zahŕňa stavebný pozemok
navrhovateľa.
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1) Po dokončení prípojky elektriny zabezpečiť jej skutkové zameranie a spolu
s uzatvorenou zmluvou o zriadení vecného bremena podať návrh na jej zapísanie na
Okresnom úrade Prievidza, katastrálnom odbore.
Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať
len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný
návrh stavebníka.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť.
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.
Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými
požiadavkami na stavby podľa § 43 d stavebného zákona, všeobecnými technickými
požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými
technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky
č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou
zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany
verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky
pre realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:
- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor pod číslom OU-PD-PLO2017/10028-23600 zo dňa 13.04.2017 (právoplatné 20.04.2017) - rozhodnutie
o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy na pare. č. 836/8.
Upozornenie:
Oplotenie stavebného pozemku stavebníka podľa KN register „C“ pare.č. 836/8 v k.ú.
Pravenec nie je predmetom tohto stavebného povolenia.

Odôvodnenie:
Stavebník, Ing. Viliam Barančík, bytom Kukučínova 683/7, Nitrianske Pravno a manž.
PharmDr. Silvia Barančíková, bytom Pravenec č. 18 (ďalej len „stavebník“) podal dňa
05.04.2017 na obci Pravenec, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej
dokumentácii označenú pod názvom „Novostavba rodinného domu“ (ďalej len
„stavba“), umiestnenie ktorej je navrhované na pozemku KN registra „C“ pare. č. 836/8,
na LV č. 1237 vedený ako orná pôda (rodinný dom, kanalizačná prípojka, žumpa,
domové prípojky vody a elektriny, spevnená plocha pre osobné vozidlo, podľa
nezapísaného geometrického plánu č. 57/2017 na pare. č. 836/31), pare. č. 829/2
(prípojka vody), pare. č. 829/2 a 829/18 (prípojka elektriny) v katastr. území Pravenec.
Predmetom povoľovania je samostatne stojaci prízemný objekt rodinného domu
s pôdorysnými rozmermi 14775 x 13800 mm s obytným podkrovím, prestrešený
sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 31°; súčasťou domu je aj vonkajšia
terasa, prekrytá miernou pultovou strechou a závetrie. Objekt je dispozičné členený na
I.NP na obytnú miestnosť s kuchynským kútom, izbu, dvoj garáž, technickú
miestnosť, sociálno-hygienické zázemie a zapustená loggia. Z obývacej izby je
navrhované výstupné schodisko do podkrovia, kde budú 3 obytné miestnosti, šatník
a sociálno-hygienické zázemie. Vykurovanie je nízkoteplotné, zdrojom tepla je tepelné
čerpadlo vzduch-voda v kombinácii s teplovzdušným krbom. Objekt bude zabezpečený
voči vonkajším atmosférickým vplyvom.
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Objekt bude napojený na verejné rozvody elektriny a vody novými prípojkami,
odkanalizovanie je navrhované do novej vodonepriepustnej žumpy o objeme 13,9 m3.
Dažďové vody budú odvádzané na pozemku stavebníka.
Vstup do objektu je z miestnej komunikácie cez nový vjazd na spevnenú plochu.
Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“) pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení
stavby a stavebné konanie v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona.
Obec Pravenec ako príslušný stavebný úrad, prostredníctvom Spoločného obecného
úradu Bojnice, pracoviska v Nitrianskom Právne dňa 05.04.2017 oznámila začatie
spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom
konania a súčasne na deň 28.04.2017 nariadila k prerokovaniu predloženého návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.
Súčasne po obdržaní oznámenia upozornila Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko
Nitrianske Pravno, že účastníčka konania Ing. Eva Koncová je nebohá, čo sa potvrdilo
úradu aj na základe vráteného oznámenia pre účastníčku konania Ing. Evu Koncovú
s poznámkou „adresát zomrel“. Na základe tejto skutočnosti stavebný úrad dňa
13.04.2017 začal doplňujúce spojené územné a stavebné konanie pre neznáme fyzické
a neznáme právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k susednému
pozemku KN registra „E“ pare. č. 835/2 v k.ú. Pravenec doručovalo v súlade s ust. § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov verejnou vyhláškou s tým, že k posudzovanej veci, teda k povoleniu stavby,
mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia.
Účastníci konania boli upozornení, že môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr
na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.
Stavebný úrad súčasne ďalej upozornil, že podľa ust. §-u 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.
V oznámenom konaní bol stavebník upozornený k doplneniu podania o chýbajúce
doklady, čo na konaní bolo splnené. Stavebník k pozemku pare. č. 828/18 v k.ú.
Pravenec, na ktorom sa navrhuje umiestnenie prípojky elektriny preukázal iné
vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ust. §139
ods. 1 písm. a) stavebného zákona. Súčasne doplnil chýbajúce záväzné stanoviská
dotknutých orgánov a doplnil údaj od projektanta o výškovom osadení stavby. V lehote
oznámeného konania ani na ústnom pojednávaní neboli stavebnému úradu doručené
žiadne pripomienky a námietky zo strany účastníkov konania 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. Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa
konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať,
najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy.
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Stavebník v konaní preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 1237 vydaným Okresným
úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 31.03.2017 a overeným aj cez intemetový
katastrálny portál, že je vlastníkom pozemku parc.č. 836/8 v k. ú. Pravenec. Pri
povolení prípojok, ktoré sa umiestňujú na verejné rozvody mimo stavebný pozemok (v
komunikácii parc.č. 829/2 v k.ú. Pravenec), vychádzal stavebný úrad z ust. 58 ods. 4
stavebného zákona a § 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Osadenie stavby je v súlade s ust. § 6 ods. 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. aj
s podmienkami záväznej časti UPN Pravenec. K žiadosti boli predložené záväzné
stanoviská dotknutých orgánov a projektová dokumentácia, vyhotovená oprávnenou
osobou v súlade s ust. § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z..
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk
uvedených v §-och 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením
a uskutočňovaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby
nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Súčasne preskúmal súlad návrhu s územno-plánovacou
dokumentáciou „Územný plán obce Pravenec“ schválený Obecným zastupiteľstvom
vPravenci uznesením číslo 6/2009 BI dňa 15.10.2009, ktorého záväzná časť bola
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 2/2009. VZN č. 2/2009 bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom vPravenci uznesením číslo 6/2009 C1 dňa 15.10.2009
a v súlade s doplnkom „Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému plánu obce Pravenec“
schváleným Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 62/2015 zo dňa 27.08.2015.
V záväznej časti je územie zaradené medzi „plochy bývania v rodinných domoch“.
K umiestneniu a povoleniu stavby sa vyjadrili: KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza;
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve; Okresný úrad Prievidza,
pozemkový a lesný odbor; obec Pravenec ako orgán štátnej vodnej správy, ako cestný
správny orgán a ako orgán ochrany ovzdušia, ktorý dňa 28.03.2017 povolil stavbu
malého zdroja znečistenia ovzdušia; SťVPS, a.s., Banská Bystrica, závod 03 Prievidza;
SSE-D, a.s., Žilina; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s. Bratislava.
Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho
pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.
Projektanti stavby:
1. HD s.r.o. - Ing. Dušan Homola, Na nádvorí 2380/6, Prievidza
2. Ing. Ingrid Blahová, SNP 15/9, 972 31 Jalovec
3. Kohút PRO s.r.o., Štúrova 314/14, Nitrianske Rudno
4. REVMONT KMEŤ, Priemyselná 12, Prievidza
5. Soňa Chorvátová, Kľačno č. 17
Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: cca 95.000 eur.
Úžitková plocha stavby je 205 m2, obytná plocha stavby je 101 m2, počet izieb 5.
Správny poplatok bol uhradený podľa položky č. 60 písm. b) odsek 2 zákona
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej
čiastke 50 € na účet úradu.
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Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín.
Odvolanie sa podáva na stavebný úrad - obec Pravenec, Obecný úrad č. 208, 972 16.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:
1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľnosti so
zakreslením umiestnenia stavby.
2. Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.
Stavebné povolenie sa doručí:
1. stavebníkovi - Ing. Viliamovi Barančíkovi, bytom Kukučínova 683/7, Nitrianske
Pravno a manž. PharmDr. Silvii Barančíkovej, bytom Pravenec č. 18
2. ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného
povolenia
3. Obec Pravenec - zabezpečí zverejnenie verejnej vyhlášky
4. a/a

828/8

828/4

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRÄO BOJNICE

STAV EBNÉ POVOLÍ
828/7
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LEGENDA VODOVODNEJ PRÍPOJKY
PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ DODRŽAŤ POŽIADAVKY STN 79 60 05 0 ODSTUPOCH INŽINIERSKYCH SIETI
SPLAŠKOVÉ PVC-U A PP KANALIZAČNÉ POTRUBIE, VÝROBCA PLASTIKA A. S. NITRA.
NOVONAVRHNUTÉ VODOVODNÉ POTRUBIE Z POLYETYLÉNU HDPE 32, SPÁJANÉ
MECHANICKÝMI TVAROVKAMI VIEGA GEOPRESS, VÝROBCA PLASTIKA A. S. NITRA.
POTRUBIE NOVONAVRHNUTEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY, POTRUBIE Z POLYETYLÉNU HDPE 32,
SPÁJANÉ MECHANICKÝMI TVAROVKAMI VIEGA GEOPRESS, VÝROBCA PLASTIKA A. S. NITRA.
POTRUBIE VEREJNÉHO VODOVODU

POZNÁMKY:
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VŠETKY INŽINIERSKE SIETE V TRASE
NAVRHOVANÝCH KÁBLOV
- KÁBLE ULOŽIŤ DO KÁBLOVEJ RYH Y A PO C ELEJ D ĹŽKE TRASY PREKRYŤ VÝSTRA ŽNO U FÓLIOU BOcra OD
POVRCHU TERÉNU
- PRI PRECHODE KÁBLOV POD SPEVNENÝMI PLOCHAMI TIETO TREBA CHRÁNIŤ PRED MECHANICKÝM POŠKODENÍM
ULOŽENÍM DO PLASTOVÝCH CHRÁNIČIEK
- PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU KÁBLOV S INŽINIERSKYMI SIEŤAMI TREBA DODRŽAŤ NAJMENŠIE DOVOLENÉ
VZDIALENOSTI PODLÁ DANEJ TABUĽKY
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLÁ STN 33 2000-4-41/2007:
411. OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
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RE - NAVRHOVANÁ ROZVODNICA MERANIA

411.2 ZÁK LADN Á OCHRANAIOCHARANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

- NAVRHOVANÝ KÁBEL ULOŽENÝ V ZEMI
00 PLASTOVEJ CHRÁNIČKV FXKV
- NAVRHOVANÁ ROZPOJOVACIA SKRIŇA
- JESTVUJÚCE VZDUŠNÉ VEDENIE NN V SPRÁVE SSE
RH - ROZVODNICE RODINNÉHO DOMU

A.2 ZÁBRANY ALEB O K R YTY (MIN.IP2X)
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
VŠETKY CUDZIE VODIVÉ KOVOVÉ ČASTI ZARIADENIA PRÍSTUPNÉ PRI NORMÁLNOM POUŽÍVANÍ
MUSIA BYŤ PRIPOJENÉ K OCHRANNÉMU POSPÁJANIU
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

- KÁBEL PRE NAPOJENIE RODINNÉHO DOMU

MAXIMÁLNY ČAS ODPOJENIA JE SS, OKREM ZÁSUVIEK 230V KDE SA POŽADUJE MAX. ČAS
VYPNUTIA 0,4S, POUŽITÉ SÚ OCHRANNÉ PRÍSTROJE - POISTKY, ISTIČE, CHRÁNIČE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA

LEGENDA SITUÁCIE

411.4.3 POUŽITÝ JE SYSTÉM TN -C -S

S

412. OCHRANNÉ OPA T R EN IE: DVOJITÁ A LEB O ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
412.2.1 EL. ZARIADENIA SÚ CHRÁNENÉ DVOJITOU IZOLÁCIOU - VŠETKY TAKTO CHRÁNENÉ

- RIEŠENÝ OBJEKT (NOVSTAVBA RD)

ZARIADENIA SÚ TYPOVO OVERENÉ A OZNAČENÉ ZNAČKOU
412.2.2 K R YTY - EL. ZARIADENIA PRÍSTUPNÉ OBSLUHE SÚ CHRÁNENÉ KRYTOM MIN. IPSS,

- HRANICA PARCELY p. BARANCIKA
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