Obec
Podacie číslo obce: 566/2017
Podacie číslo SOcÚ: 17/2017/SP-3
Vybavuje: Mgr. Budayová

Pravenec
V Nitrianskom Právne dňa 13.11.2017

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ
so sídlom

SLOVAKTUAL, s.r.o.,
972 16 Pravenec 272, IČO 00 693 511

v zastúpení spoločnosťou tech in, s.r.o. Vinohradnícka 779/20, 971 01 Prievidza
(ďalej len navrhovateľ),
Navrhovateľ podal dňa 27.07.2017 (s doplnením dňa 13.11.2017) na určenom
stavebnom úrade obci Pravenec návrh na kolaudáciu stavby povolenú pod názvom
„výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“ - objekty SO 001 Príprava územia
a HTÚ, SO 101 Výrobný monoblok, SO 102 Trafostanica, SO 103 Oplotenie, SO
202 Prípojka VN, SO 203 Prípojka NN, SO 204 Areálový plynovod, SO 208
Prípojka slaboprúdu, SO 209 Vonkajšie osvetlenie, SO 210 Sadové úpravy a PS
301 Mostové žeriavy.
Stavba, ktorá je predmetom kolaudácie, bola povolená obcou Pravenec pod podacím
číslom obce 631/2016 (podacie číslo SOcÚ 540/2016/SP-2) dňa 19.10.2016
(právoplatné dňa 14.11.2016) v katastrálnom území Pravenec na pozemkoch pare. č.
1432/184,1432/129,1432/32, 1432/146, 1432/37, 1432/33, 1432/34 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
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 vk.ú. Pravenec, pare. č. 3055/27, 3055/5, 3055/43 v k.ú.
Nedožery (SO 202 - prípojka VN), 1432/34 a 1432/129 vk.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 v k.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 v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/40 a 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 210 - sadové
úpravy) a rozhodnutím obce Pravenec pod číslom obce 428/2017 (podacie číslo SOcÚ
305/2017/SP-2) dňa 13.07.2017 (právoplatné 07.08.2017) bola povolená zmena stavby
pred jej dokončením pozostávajúca zo zmeny 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 v k.ú.
Nedožery (SO 101 - monoblok), pare. č. 3055/43 vk.ú. Nedožery (SO 102 -
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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).
Obec Pravenec ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 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 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 (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní návrhu a na základe ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 14.09.2017, podľa
§-u 82 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 20 vyhlášky MŽP SR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje užívanie
stavby povolenej obcou Pravenec pod číslom obce 631/2016 (podacie číslo SOcÚ
540/2016/SP-2) dňa 19.10.2016 (právoplatné dňa 14.11.2016) pod názvom „výrobná
hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“ - (ďalej len stavba) v katastrálnom území
Pravenec na pozemkoch 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. 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 (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 v k.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 v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/40
a 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 210 - sadové úpravy) a rozhodnutím obce Pravenec pod
číslom obce 428/2017 (podacie číslo SOcÚ 305/2017/SP-2) dňa 13.07.2017, ktorým
bola povolená zmena stavby pred jej dokončením pozostávajúca zo zmeny 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 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).
Po novom geometrickom zameraní stavby vyhotovenom spoločnosťou GZ GEODÉZIA
Žilina, a. s„ Hollého 7, 010 05 Žilina, prevádzka Prievidza, Mišíka 26, geometrický plán
č. 208 - 24/2017 zo dňa 07.09.2017 (overeného 21.09.2017) je stavba umiestnená
v katastrálnom území Pravenec na pozemku pare. č. 1432/129 (monoblok) a podľa
geometrického plánu č. 208-25/2017 zo dňa 04.09.2017 (overeného 22.09.2017)
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v katastr. území Nedožery na pozemku KN registra C pare. č. 3055/25 (monoblok).
Stavba skladu plynu je umiestnená na pare. č. 3055/98 v k.ú. Nedožery, stavba
trafostanice je umiestnená na pare. č. 3055/99 v k.ú. Nedožery.
Objekty oplotenia, prípojky VN, prípojka NN, prípojka slaboprúdu, areálového
plynovodu, vonkajšieho osvetlenia a sadových úprav sú umiestnené podľa porealizačnej
geodetickej dokumentácie (dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby) vypracovanej
spoločnosťou Skanska SK a.s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza č. výkresu 34112017-08/01.1 v mesiaci august 2017 aautorizačne overenej Ing. Radovanom Fábelom
dňa 08.08.2017, autorizovaný geodet a kartograf.
Kolaudovaná stavba pozostáva (stručný popis):
SO 001 Príprava územia a HTÚ
SO 101 Výrobný monoblok
SO 102 Trafostanica
SO 103 Oplotenie
SO 202 Prípojka VN
SO 203 Prípojka NN
SO 204 Areálový plynovod
SO 208 Prípojka slaboprúdu
SO 209 Vonkajšie osvetlenie
SO 210 Sadové úpravy
PS 301 Mostové žeriavy (v 1.07.3 je jeden jednoportálový jednonosníkový žeriav)
Z hľadiska času trvania je stavba trvalého charakteru.
Vodná stavba „Výrobná hala G SLOVAKTUAL Pravenec“, objekty SO 205 Prípojka
pitnej vody, SO 206 Areálový požiarny vodovod, SO 207 Areálová kanalizácia bola
k užívaniu povolená Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné
prostredie, štátna vodná správa pod číslom OU-PD-OSZP-2017/018111 dňa 09.11.2017.
Dopravná stavba „výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“ - objekt SO 201
Komunikácie a spevnené plochy bola k užívaniu povolená špeciálnym stavebným
úradom obcou Pravenec pod číslom obce 567/2017 (podacie číslo SOcÚ 18/2017/SP)
dňa 10.11.2017.
Postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok bol schválený rozhodnutím
Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou
na úseku ochrany ovzdušia pod č. OU-PD-OSZP-2017/021354-002 dňa 19.09.2017.
Pre užívanie stavby obec Pravenec určuje podľa §-u 82 ods. 2 a ods. 3 stavebného
zákona a podľa ustanovenia § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:
1. Stavbu užívať v súlade s platnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi ako aj
predpismi súvisiacimi s ochranou životného prostredia.
2. Stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo
požiarnych a hygienických závad, nedochádzalo k narušeniu vzhľadu
a k znehodnoteniu stavby.
3. Rešpektovať podmienku zo záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach č. B/2017/01389-PPL/5589 zo dňa
25.08.2017:
Účastník konania je povinný podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z.
pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na
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posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky
a návrh na schválenie prevádzkového poriadku.
Rešpektovať podmienky Inšpektorátu práce Trenčín č. 427/2193/17/KQL zo dňa
13.10,2017:
Toto stanovisko sa netýka technologického zariadenia.
Na pracoviskách s výskytom nebezpečných priestorov, v ktorých existuje
nebezpečenstvo pádu osôb alebo predmetov, neboli také pracoviská vybavené
zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto priestorov; na
ochranu zamestnancov a osôb oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov
neboli vykonané primerané opatrenia a nebezpečné priestory neboli zreteľne
označené {dvere z kotolne na poschodí vedú do prázdneho priestoru, kde hrozí pád
na úroveň podlahy prízemia; priestor nebol vybavený nijakým zariadením na
zabránenie vstupu do takéhoto nebezpečného priestoru - kľučka bola odstránené,
dvere sa nedajú priamo otvoriť, treba však vykonať technické opatrenie
pre možnosť pádu pri úmyselnom otvorení a činnosti, napr. kolektívne - zábrana,
pohyblivé zábradlie a/alebo osobné - kotviace body pre osobné zaistenie proti
pádu), čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 4 a Príloha 1 bod 12.5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko.
Nie je vedená a nebola predložená dokumentácia potrebná pre zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci {neboli predložené vyhlásenia o zhode na poistné ventily
pri tlakových nádobách v kotolni), čo je porušením § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006
Z.z. o bezpečn. a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niekt. zákonov
v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na projekt, dokumentáciu stavby.
Povrch prvého a posledného stupňa niektorých schodísk {napr. hlavné schodisko
administratívnej časti budovy) nie je opticky odlíšený od povrchu podest tak, aby
bolo jasné, kde schodisko začína a kde končí, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č.
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej úrovne,
ktorá vyplýva z čl. 36 STN 73 4130:1985.
Nie je použité značenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia {napr. označenie
niektorých potrubí a miest, kde hrozí pád alebo náraz a ďalšie), čo je porušením
§ 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa
používajú pri práci, musí obsahovať požiadavky podľa os. predpisov a požiadavky
na zaistenie bezpeč. a ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe, preprave,
montáži, inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii;
technická dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na prípravu, výstavbu, prestavbu a ich
budúcu prevádzku; súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné
používanie a údržbu a podmienky vykonávania kontrol a prehliadok, čo nie je
splnené, nakoľko v technickej dokumentácii nie je riešený spôsob užívania stavby
vo vzťahu k streche stavby a požiadavky pre údržbu, opravy a kontroly strechy a
zariadení na streche stavby a následne nie sú vykonané primerané opatrenia na
zaistenie bezpečnosti osôb (nie je preukázané, že sú vykonané opatrenia proti pádu
zo strechy a strecha nie je nijako zabezpečená proti pádu osôb z jej voľného okraja;
je preto potrebné vybaviť je prostriedkami kolektívnej ochrany proti pádu alebo
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aspoň pevnou časťou prostriedkov osobnej ochrany proti pádu z výšky predpísanej
únosnosti aspoň 5kN - fixné body, prípadne laná a pod.), čo je porušením § 13 ods.
1 a ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti
na projektovú dokumentáciu stavby.
Uvedené nedostatky odstrániť a ich odstránenie oznámiť písomne na príslušný
inšpektorát práce a v kópii na stavebný úrad v lehote najneskôr do 13.02.2018.
5.

Rešpektovať upozornenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti
o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia uvedené v záväznom
stanovisku č. OU-PD-QSZP-2017/019085-004 zo dňa 18.09.2017:
Podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, každoročne do 15.
februára podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v platnom znení.
Vedenie prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky MPŽP SR č. 231/2013 Z.z.
a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie.

6.

Technologické vybavenie stavby po zabudovaní do výrobnej haly musí spĺňať
požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení a navrhovateľ je povinný zabezpečiť jeho overenie.
Trvalo uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas užívania stavby, pri zmene
vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby
stavebnému úradu.
S odpadom, ktorý bude vznikať počas prevádzky objektu nakladať v súlade
s ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zabezpečiť pridelenie súpisného čísla stavby na obci Pravenec a obci NedožeryBrezany a j ej zapísanie do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Prievidza,
katastrálnom odbore.

7.

8.

9.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, SLOVAKTUAL, s.r.o., 972 16 Pravenec 272, IČO 00 693 511, podal dňa
27.07.2017 (s doplnením dňa 13.11.2017) prostredníctvom spoločnosti tech in, s.r.o.
Vinohradnícka 779/20, 971 01 Prievidza (ďalej len „navrhovateľ“), na stavebnom úrade
obci Pravenec návrh na kolaudáciu stavby povolenú pod názvom „výrobná hala „G“
SLOVAKTUAL Pravenec“ - objekty SO 001 Príprava územia a HTÚ, SO 101 Výrobný
monoblok, SO 102 Trafostanica, SO 103 Oplotenie, SO 202 Prípojka VN, SO 203
Prípojka NN, SO 204 Areálový plynovod, SO 208 Prípojka slaboprúdu, SO 209
Vonkajšie osvetlenie, SO 210 Sadové úpravy a PS 301 Mostové žeriavy.
Stavba, ktorá je predmetom kolaudácie, bola povolená obcou Pravenec pod podacím
číslom obce 631/2016 (podacie číslo SOcÚ 540/2016/SP-2) dňa 19.10.2016
(právoplatné dňa 14.11.2016) v katastrálnom území Pravenec na pozemkoch 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. 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 vk.ú. Pravenec, pare. č.
3055/27, 3055/5, 3055/43 v k.ú. Nedožery (SO 202 - prípojka VN), 1432/34
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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 v k.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 v k.ú. Pravenec, pare. č. 3055/40 a 3055/43
v k.ú. Nedožery (SO 210 - sadové úpravy) a rozhodnutím obce Pravenec pod číslom
obce 428/2017 (podacie číslo SOcÚ 305/2017/SP-2) dňa 13.07.2017, ktorým bola
povolená zmena stavby pred jej dokončením pozostávajúca zo zmeny 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 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).
Dňom podania návrhu na kolaudáciu bolo začaté kolaudačné konanie.
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, prostredníctvom Spoločného obecného úradu Nitrianske Pravno, v súlade
sust. § 80 ods.l stavebného zákona dňa 02.08.2017 oznámila začatie kolaudačného
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a ďalším osobám, ktorým toto
postavenie vyplýva z osobitného predpisu (Zákon č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov) a súčasne na deň 14.09.2017 nariadila k predloženému návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím v zasadačke spoločnosti
Slovaktual, s.r.o., Pravenec súp. č. 272.
Obec Pravenec ako stavebný úrad, nakoľko k navrhovanej činnosti bolo vydané
rozhodnutie v zisťovacom konaní Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti
o životné prostredie, štátnou správou pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
pod číslom OU-PD-OSZP-2016/017680-019 dňa 11.08.2016 (právoplatné 04.10.2016),
po predložení návrhu dňa 02.08.2017 zaslal Okresnému úradu Prievidza, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe na úseku posudzovania vplyvov na
životné prostredie v súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona príslušné
podklady na zaujatie záväzného stanoviska. OÚ Prievidza, OSŽP, štátna správa na
úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 10.08.2017 vydal záväzné
stanovisko pod č. OU-PD-OSZP-2017/019234-002, v ktorom konštatuje, že predmetný
návrh na začatie kolaudačného konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom
o posudzovaní a citovaným rozhodnutím zo dňa 11.08.2016.
Obec Pravenec ako povoľovací orgán v súlade s ust. § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po predložení návrhu na kolaudáciu
zverejnilo kópiu návrhu na začatie kolaudačného konania, ku ktorému sa uskutočnilo
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zisťovacie konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zisťovacom
konaní bolo vydané rozhodnutie Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti
o životné prostredie pod číslom OU-PD-OSZP-2016/017680-019 dňa 11.08.2016
(právoplatné 04.10.2016) a ostatné požadované doklady. Súčasťou zverejnenia boli aj
údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a ďalšie
súvisiace informácie.
Stavebný úrad v zmysle ust. § 80 ods. 3 stavebného zákona prizval na konanie aj
projektanta a zhotoviteľa stavby. Na ústnom pojednávaní navrhovateľ predložil doklady
o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení
na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov,
stavebný denník, doklad o vytýčení stavby, úhradu správneho poplatku, neboli však
predložené záväzné stanoviská Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Prievidzi, Inšpektorátu práce Trenčín, Okresného úradu Prievidza, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy ochrany ovzdušia, overený geometrický
plán a nebolo preukázané povolenie k užívaniu vodnej a dopravnej stavby.
So zástupcom navrhovateľa bolo dohodnuté, že chýbajúce podklady budú obratom
doplnené. Inšpektorát práce Trenčín najskôr doručil navrhovateľovi nesúhlasné
stanovisko z dôvodu zistených nedostatkov, ktoré navrhovateľ obratom odstraňoval
a zabezpečoval nové súhlasné stanovisko.
Chýbajúce doklady boli stavebnému úradu dopĺňané priebežne, ako posledné bolo dňa
13.11.2017 predložené povolenie k užívaniu vodnej stavby.
Pri miestnom zisťovaní bolo preukázané, že kolaudovaná stavba bola zrealizovaná
v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní a v konaní
o zmene stavby pred jej dokončením.
Pri miestnom šetrení boli zistené drobné vady a nedorobky spísané v prílohe č. 2
k preberaciemu protokolu stavby zo dňa 13.07.2017, ktoré nebránia užívaniu stavby.
Ich odstránenie bude riešené v zmysle predloženého zápisu.
Vodná stavba „Výrobná hala G SLOVAKTUAL Pravenec“, objekty SO 205 Prípojka
pitnej vody, SO 206 Areálový požiarny vodovod, SO 207 Areálová kanalizácia bola
k užívaniu povolená Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné
prostredie, štátna vodná správa pod číslom OU-PD-OSZP-2017/018111 dňa 09.11.2017.
Dopravná stavba „výrobná hala „G“ SLOVAKTUAL Pravenec“ - objekt SO 201
Komunikácie a spevnené plochy bola k užívaniu povolená špeciálnym stavebným
úradom obcou Pravenec pod číslom obce 567/2017 (podacie číslo SOcU 18/2017/SP)
dňa 10.11.2017.
Postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok bol schválený rozhodnutím
Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnou správou
na úseku ochrany ovzdušia pod č. OU-PD-OSZP-2017/021354-002 dňa 19.09.2017.
K stavbe sa vyjadrili tieto dotknuté orgány, dotknuté organizácie a účastníci konania:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik;
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Okresný úrad
Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
štátna správa na úseku odpadového hospodárstva; Okresný úrad Prievidza, odbor
starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa; Inšpektorát práce v Trenčíne. Ich
stanoviská nie sú záporné ani protichodné.
Vychádzajúc z ustanovenia § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 555/2002 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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predpisov stavebný úrad upustil od požiadavky predložiť energetický certifikát na
kolaudovanú stavbu.
Po uskutočnenom miestnom šetrení, na základe predložených dokladov a vyjadrení, po
splnení podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bolo preukázané, že
užívaním stavby nie je ohrozené zdravie a bezpečnosť osôb, životné prostredie a iné
právom chránené záujmy a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 1080 € na
účet úradu podľa výšky rozpočtového nákladu jednotlivých objektov.

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,
Hviezdoslavova 3, 911 01.
Odvolanie sa podáva na určený stavebný úrad - obec Pravenec č. 208, 972 16.
Proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo zisťovacie konanie podľa osobitného
predpisu, má právo podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona podať odvolanie na
Okresnom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 podaním odvolania na určenom
stavebnom úrade t.z. obci Pravenec č. 208, 972 16 aj ten, kto nebol v kolaudačnom
konaní účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia
s obsahom rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní 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 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
k zámeru navrhovanej činnosti. Lehota na podanie odvolania je podľa § 140c ods. 9
stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolenia.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec
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Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania:
1.
SLOVAKTUAL, s.r.o., 972 16 Pravenec 272 v zastúpení tech in, s.r.o.,
Vinohradnícka 779/20, 971 01 Prievidza
2.
V.O.S.R. spol. s r.o., 972 16 Pravenec č. 420
3.
Jaroslav Tulík, Poluvsie č. 54, 972 16
4.
PASPOL s.r.o., Pravenec č. 421
5.
PRENaST, s.r.o., Pravenec č. 271
6.
Lesagro, spol. s.r.o., 972 16 Pravenec 419
7.
Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom,
Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Rozhodnutie sa doručí na vedomie:
1. Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie štátna vodná
správa
3. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa
ochrany ovzdušia)
4. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
5. Obec Pravenec v zast. starostom
6. Obec Nedožery-Brezany v zast. starostom
7. Do spisu úradu

Príloha k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Obec Pravenec ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 1 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
kolaudačného konania:
Číslo konania: Podacie číslo obce: 566/2017
Podacie číslo SOcÚ: 17/2017
Žiadateľ: SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec č. 272, IČO 00693 511
Druh povolenia: kolaudačné rozhodnutie
Miesto, kde bolo rozhodnutie
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
vydané v povoľovacom konaní
G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Rozhodnutie OU-PD-OSZPk nahliadnutiu verejnosti:
2016/017680-019 vydané v zisťovacom konaní“ dňa 11.08.2016 (PP
04.10.2016)
httD://www. enviroDortal.sk/sk SK/eia/detail/vvrobna-hala-u-slovaktualpravenec.
Dátum začatia kolaudačného
02.08.2017 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania zasielané
účastníkom konania a dotknutým orgánom
konania oznámeného pre
účastníkov konania v zmysle § 78
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 ŽP

10.08.2017

Hlavné opatrenia na
predchádzanie, zníženie, a ak je to
možné, kompenzácie významných
nepriaznivých vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej
zmeny, ak bolo udelené povolenie:

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:
Dátum vydania kolaudačného
rozhodnutia
Dátum nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia:
Údaje doplnené po vydaní rozhodnutia,

V kolaudačnom konaní bola účastníkom konania právnická osoba
Združenie domových samospráv zastúpené Marcelom Slávikom,
Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava.
13.11.2017 pod číslom obce 566/2017 17/2017/SP-3

po nadobudnutí právoplatnosti:

