MESTO HA N D L O V Á
_______________________________________________________________________________________
Číslo: SÚ 2019/1838/675-4
Handlová, 17.05.2019
Vybavuje: Mgr. Dányiová

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
______________________________
Pečiatka a podpis zodpovednej osoby

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Žiadateľ: Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava, adresa: 825 11
Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, v zastúpení: Ing. Miroslavom Hroncom, 960 24 Zvolen, Lieskovská
cesta 1418, podal dňa: 28.02.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej
stavby:
"Rekonštrukcia plynovodov ÚO00204 Handlová, Partizánska, 2.sc", v katastrálnom území Handlová.
Predmetom stavebného povolenia je rekonštrukcia existujúcich NTL plynovodov z ocele, ktoré budú
obnovené za STL a NTL plynovody z PE materiálu, na pozemkoch v k.ú. Handlová, podľa § 3 ods.2 Vyhl.
MŽP SR č. 453/2000 Z.z., sa neuvádzajú parcelné čísla dotknutých pozemkov, nakoľko líniová stavba bude
realizovaná v rozsiahlom území tak, ako je vyznačená v situácii dokumentácie stavby, v katastrálnom území
Handlová ulice M.R.Štefánika, Majerníková, Športová, Švermova, Márie Krššákovej, Márie Vladovej,
Kvetná, Hviezdoslavova, Odbojárov, Morovnianska cesta, Mostná – odpojenie NTL plynovodu.
Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci
prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa §§ 37,
62 a 63 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov a na
základe tohoto posúdenia, ústneho pojednávania konaného dňa 09.04.2019 a po doplnení podania 15.05.2019
takto r o z h o d l o:
líniová stavba: Rekonštrukcia plynovodov ÚO00204 Handlová, Partizánska, 2.sc
(ďalej len „ stavba “)

stavebník:
adresa:
IČO:



Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava
825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b
35 910 739
(ďalej len „ stavebník “)

v rozsahu:
predmetom navrhovanej stavby je vyriešenie nevyhovujúceho technického stavu plynárenských
zariadení v meste Handlová vybudovaním nových STL (300 kPa), STL1 (100 kPa) a NTL PE
plynovodov. Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na
rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim
odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory plynu. Plynovody sú navrhnuté v dĺžke 1298,0
m, prípojky plynu vodorovná časť 458,5 m, zvislá časť 97,5 m, dopojenia OPZ 730 m,
prepoje/odpoje 9/10.
Vetvy plynovodov
Vetva „A“ Štefánika-Švermova ul. v dĺžke 657,00 m
Vetva „B“ Krššákovej ul. v dĺžke 11,00 m
Vetva „C“ Krššákovej ul. v dĺžke 4,00 m
Vetva „D“ Vladovej ul. v dĺžke 86,00 m
Vetva „E“ Savina ul. v dĺžke 9,00 m
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Vetva „F“ Kvetná ul. v dĺžke 47 m
Vetva „G“ Švermova ul. v dĺžke 9,00 m
Vetva „H“ Švermova ul. v dĺžke 2,00 m
Vetva „I“ Odbojárov ul. v dĺžke 4,00 m
Vetva „J“ Odbojárov ul. v dĺžke 17,00 m
Vetva „K“ Morovnianska v dĺžke 55,00 m
Vetva „L“ Morovnianska v dĺžke 102,00 m
Vetva „M“ Morovnianska v dĺžke 166,00 m
Vetva „N“ Morovnianska v dĺžke 129,00 m
Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa.
V rámci predmetnej časti stavby bude osadená 4 uličná regulačné zostavy URZ1 s výkonom min. 20
Nm3/h, URZ2 min. 100 Nm3/h, URZ3 min. 300 Nm3/h, URZ2 min. 250 Nm3/h.
Pripojovacie plynovody:
Vetva „A“ Štefánika - Švermova v dĺžke 212,00 m
Vetva „D“ Vladovej ul. v dĺžke 43,50 m
Existujúci plynovod Kvetná v dĺžke 26,00 m
Vetva „F“ Kvetná ul. v dĺžke 13,00 m
Vetva „K“ Morovnianska v dĺžke 33,50 m
Vetva „L“ Morovnianska v dĺžke 21,50 m
Vetva „M“ Morovnianska v dĺžke 52,00 m
Vetva “N“ Morovnianska v dĺžke 24,50 m
Exist. plynovod Morovnianska v dĺžke 47,00 m
Exist. plynovod – Morovnianska v dĺžke 54,00 m
Exist. Plynovod ZŠ Štefánika v dĺžke 29,00 m
Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa
Členenie stavby SO 01
Plynovody
SO 01.1 Pripojovacie plynovody
SO 01.2 Dopojenia OPZ
SO 01.3 Prepoje a odpoje


navrhovaná stavba je v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným
mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta
Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná
časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou
od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008.

 Účastníci konania:
1/ Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b
2/ Ing. Miroslav Hronec, 960 24 Zvolen, Lieskovská cesta 1418
3/ Mesto Handlová, primátorka mesta
4/ Ing. Miloslav Jaroš, 010 22 Žilina, Závodská cesta 26
5/ vlastníci pozemkov verejnou vyhláškou


Podľa projektovej dokumentácie vypracovane a overenej: Ing. Miloslavom Jarošom, 010 22 Žilina,
Závodská cesta 26, číslo osv. 4470*A2;



na pozemkoch v k.ú. Handlová, sa podľa §§ 39 a 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.
Pre umiestnenie a uskutočnenie navrhovanej líniovej stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1. Trasa líniovej stavby je vedená v lokalite ul. M.R.Štefánika, Majerníková, Športová, Švermova, Márie
Krššákovej, Márie Vladovej, Kvetná, Hviezdoslavova, Odbojárov, Morovnianska cesta, Mostná, v k.ú.
Handlová, parcelné čísla pozemkov líniovej stavby sa podľa § 3 ods.2 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
neuvádzajú, nakoľko líniová stavba bude realizovaná v rozsiahlom území tak, ako je vyznačená v
situácii projektovej dokumentácie stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť rozhodnutia.
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2. Právo stavebníka realizovať stavbu vyplýva zo znenia §-u 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.
3. Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských zariadení.
V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití
vyhrievacích plynov právnemu predchodcovi prislúcha oprávnenia zriaďovať a prevádzkovať stavby na
cudzích nehnuteľnostiach. Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných sietí
podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na
ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani
s prevádzkou na ňom a ktoré inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
4. Rešpektovať stanovisko k vyjadrené v projektovej dokumentácii SPP-distribúcia, a.s. 825 11 Bratislava
26, Mlynské Nivy 44b dňa 05.04.2019 pod číslom DP/dš/04.2/2019:
1. Všetky odstavované/rušené PZ z prevádzky v nadzemnom vedení napr. nadzemné premostenia
/zhybky cez rieky a járky, staré prípojky demontovať.
2. Rekonštrukciu realizovať mimo vykurovacieho obdobia, nakoľko PD rieši aj odstávky/vťahovanie.
5. Rešpektovať podmienky súhlasu mesta Handlová k umiestneniu rekonštrukcie plynovodov na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Handlová číslo A5/Ma/2018-č.7419/18, zo dňa 05.12.2018:
1/ Investor zabezpečí porealizačné zameranie stavby a toto predloží majetkovému odd. mesta Handlová.
2/ Investor bude realizovať stavbu na vlastné náklady.
3/ Po ukončení prác uvedie pozemky a komunikácie do pôvodného a nepoškodeného stavu s dôrazom
na plynulosť a bezbariérovosť komunikácií a povrchov.
Mesto Handlová v rokoch 2006-2018 realizovalo finančne a technicky náročné rekonštrukcie Vašou
stavbou dotknutých komunikácií v rámci 1. sc - ulice Pekárska, Partizánska, SNP v hodnote 750 000,- €
a v rámci 2. sc – ulice Športová, M.Krššákovej, M. Vladovej, Kvetná, Švermova v hodnote 350 000,-€.
Vzhľadom na vynaložené veľmi vysoké finančné prostriedky, ako aj vzhľadom k Vašej nečinnosti
a nerealizácii rekonštrukcií plynovodov v zmysle schválených právoplatných stavebných povolení
z rokov 2012 – 2013 a ignorácii oznámenia mesta Handlová o plánovaných rekonštrukciách komunikácií
v roku 2017 Vás chceme upozorniť na technicky veľmi prísne a finančne náročné podmienky vydania
povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva v predstihu minimálne 60 dní pred začatím prác.
6. Predmetná líniová stavba bude realizovaná v územno-priestorovom celku 6-1 urbanistického obvodu
Horný koniec v časti zastavaného územia, v časti nezastavaného územia a je v súlade s Územným
plánom Sídelného útvaru mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994,
uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN mesta Handlová, schváleným mestským
zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná časť územného pánu vyhlásená VZN
č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od 04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č.1/2008.
7. Zabezpečiť plnenie podmienok k zosúladeniu urbanistického a architektonického riešenia stavby
s okolím a ďaľšími podmienkami v zmysle ustanovení stavebného zákona.
8. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, prípadné
zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval a overil: Ing. Miloslav Jaroš, 010 22 Žilina, Závodská cesta
26, číslo osv. 4470*A2.
9. Pri stavbe dodržať ustanovenia §§ 43,43b,43d,43e,43f,43g,43h,43i,47,48,49,50,51,52,53 a nasledujúce
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ohľadom požiadaviek na
uskutočňovanie stavieb.
10. Pri stavebných prácach je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, 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.
11. Rešpektovať záväzné stanovisko Mesta Handlová k rekonštrukcii plynovodov podľa zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zákonov, zo dňa 30.11.2018, vydané pod číslom
A4-2018/8051/1664:
1. Križovanie plynovodov s miestnymi a účelovými komunikáciami – vozovka, spevnená plocha,
komunikácia pre peších, realizovať kolmo na os komunikácie bezvýkopovou metódou –
mikrotunelovanie.
2. V telese vozovky a spevnenej plochy uložiť vedenie do úložnej hĺbky 1,0 m, pri komunikácii pre
peších do úložnej hĺbky 0,60 m.
3. Úpravu komunikácie pre peších zrealizovať v celej šírke z betónovej dlažby hr. 6 cm, s výškovou
korekciou a doplnením existujúcich obrubníkov, resp. doplnením nových obrubníkov.
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4. Konečnú povrchovú úpravu úsekov rozkopávok vedených cez miestne komunikácie s asfaltovým
povrchom upraviť v celej dĺžke úsekov rozkopávok a v celej šírke komunikácií, spodné vrstvy
komunikácií upraviť v pôvodnom konštrukčnom zložení. Pri priečnom rozkope komunikácií
a chodníkov požadujeme konečnú povrchovú úpravu vykonať zapílením asfaltu vozovky do vzdialenosti
min. 1000 mm od oboch strán výkopu (rýhy) v celej dĺžke.
5. Konečnú povrchovú úpravu úsekov na miestnych komunikáciách s asfaltovým povrchom po nových
NTL PE a STL2 PE plynových prípojkách pre jednotlivých odberateľov zemného plynu na ul. Kvetná
(od P43 po P46), ul. Pekárska (od P1 po P6), ul. Námestie baníkov (od P62 po P67), ul. SNP (od P60 po
P73) upraviť v celej dĺžke a celej šírke komunikácie.
6. Pred začatím prác (v predstihu min. 60 dní) požiadať Mesto Handlová o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie miestnych komunikácií, na uzávierky miestnych komunikácií a súčasne o určenie použitia
dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách.
7. K žiadosti o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách
doložiť 3x projekt prenosného dopravného značenia, vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Pred začatím prác v predstihu minimálne 60 dní pred začatím prác požiadať Mesto Handlová
o vydanie povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva.
Mesto Handlová v rokoch 2006-2018 realizovalo finančne a technicky náročné rekonštrukcie Vašou
stavbou dotknutých komunikácií v rámci 1. sc - ulice Pekárska, Partizánska, SNP v hodnote 750 000,- €
a v rámci 2. sc – ulice Športová, M.Krššákovej, M. Vladovej, Kvetná, Švermova v hodnote 350 000,-€.
Vzhľadom na vynaložené veľmi vysoké finančné prostriedky, ako aj vzhľadom k Vašej nečinnosti
a nerealizácii rekonštrukcií plynovodov v zmysle schválených právoplatných stavebných povolení
z rokov 2012 – 2013
a ignorácii oznámenia mesta Handlová o plánovaných rekonštrukciách
komunikácií v roku 2017 Vás chceme upozorniť na technicky veľmi prísne a finančne náročné
podmienky vydania povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva v predstihu minimálne 60
dní pred začatím prác.
12. Rešpektovať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín číslo KPÚTN2018/22201-3/100564, zo dňa 13.12.2018, ktorým bol nariadený vykonávať archeologický výskum.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a)
podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu osobou
oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu
uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní
pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,
b)
vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
c)
realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby, v
prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu
archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ Trenčín a každý ďalší
postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,
d)
podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa
§ 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č.
231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa
vykonáva pamiatkový zákon, KPÚ Trenčín a archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied,
Akademická 2, 949 21 Nitra,
e)
lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ
Trenčín na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe
žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu
lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,
f)
zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie
archeologického výskumu je k dispozícii na KPÚ Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a
na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk.
Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín.
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trenčín.
13. Stavba bude dokončená: do troch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.
Zhotoviteľ stavby: výberovým konaním.
10 dní po určení zhotoviteľa stavby, oznámi investor stavebnému úradu názov a adresu spoločnosti,
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ktorá bude zhotoviteľom stavby.
Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby oprávneným pracovníkmi podľa § 45 ods.1 písm.b/
stavebného zákona.
14. Začiatok stavby oznámiť stavebnému úradu podľa § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona.
15. Vytýčenie priestorovej polohy stavby zabezpečí stavebník orgánom alebo organizáciou k tomu
oprávnenou, o vytýčení bude spísaný záznam, ktorý predloží stavebník na kolaudačnom konaní stavby.
16. Rešpektovať znenie § 43f stavebného zákona – na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť
stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe (vhodný stavebný
výrobok).
17. Stavebník je povinný viesť podľa § 64d stavebného zákona na stavbe stavebný a montážny denník.
18. Odborné stanovisko číslo 2680/2/2019 k projektovej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa §5 vyhlášky č.508/2009 Z.z. vydala Technická inšpekcia, a.s. SR Banská Bystrica dňa
23.04.2019.
19. Pre uskutočnenie stavby zabezpečiť splnenie podmienok napojenia na technické siete a úpravu
staveniska, ako aj podmienky ktoré vyplynuli z posúdenia projektovej dokumentácie:
1. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odbor SZP – štátnej vodnej správy zo dňa
29.01.2019, číslo OU-PD-OSZP-2019/004471:
1. Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
a vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
2. Rešpektovať vyjadrenie správcu vodného toku SVP š.p., OZ Piešťany a ochranné pásma vodného
toku podľa STN 75 2102 Úpravy riek a potokov – 4 m pre vodné stavby v šírke medzi brehovými čiarami do
10 m, 6 m pre vodné stavby v šírke medzi brehovými čiarami 10 až 50 m.
3. Rešpektovať existujúce vodné stavby, ich ochranné pásma a vyjadrenia ich vlastníkov.
4. Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia ďaľšie súvisiace normy.
5. Pred vydaním stavebného povolenia alebo začatím prác je potrebný podľa § 27 ods.1 písm. a)
vodného zákona súhlas orgánu štátnej vodnej správy na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch,
na stavby v inundačnom území s pod.
6. Žiadosť o súhlas podľa § 27 vodného zákona k projektu stavby dokladovať záväzným posudkom
mesta, vyjadrením StVPS a.s. a SVP š.p. OZ Piešťany.
7. Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
8. Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd,
nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné
pozemky.
2. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru SZP zo dňa 25.01.2019, vydané pod
číslom OU-PD-OSZP-2019/004538:
1. Zabezpečiť zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s
§ 14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa
zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu k dokumentácii v kolaudačnom konaní
podľa § 99 os.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
3. Rešpektovať vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru SZP zo dňa 29.01.2019, číslo OU-PDOSZP-2019/004537-002:
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vzniká povinnosť fyzickým a právnickým osobám v prípade nevyhnutného výrubu
drevín postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín mesto Handlová.
- dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods.1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti,
ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný
postupovať tak, by nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
4. Rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Piešťany, číslo CS SVP OZ
PN 2521/2019/3, zo dňa 01.04.2019:
- K stavebným prácam pri križovaní vodného toku BP Handlovky prizvať zástupcu našej organizácie
(p.Ďuriš 0907794689), ktorý zápisom v stavebnom denníku potvrdí, že práce boli realizované v súlade
s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie.
Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia nebudene
súhlasiť s kolaudáciou stavby. Križovanie má byť riešené formou mikrotunelovania. Potrubie plynovodu
bude umiestnené do chráničky v celej dĺžke zatrubneného profilu vodného toku a jeho ochranného pásma,
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pričom hĺbka uloženia chráničky má byť 1,0 m pod dnom potrubia. Štartovacia a cieľová jama bude
umiestnená mimo ochranné pásmo vodného toku.
- V prípade križovania vodného toku Račí potok bude križovanie riešené výkopovou technológiou. Nakoľko
nám nie je známe v akej hĺbke sa nachádza zatrubnneý profil vodného toku požadujeme, aby bol prizvaný
zástupca našej organizácie (p.Ďuriš 0907794689) k miestu križovania po odkopaní potrubia. Následne na
základe zistenej reálnej hĺbky uloženia potrubia prekrytého profilu vodného toku určí spôsob realizácie
križovania jednou z nasledovných dvoch alternatív:
- v prípade ak spodná časť potrubia bude uložená v max. hĺbke 2,3 m pod terénom, požadujeme križovanie
riešiť popod zatrubnený profil a to umiestnením plynovodu do chráničky, ktorá bude min. 0,4 m pod dnom
potrubia,
-v prípade, ak hĺbka uloženia spodnej časti potrubia bude v hĺbke prekračujúcej 2,3 m pod terénom,
križovanie môže byť riešené ponad zatrubnený profil a to umiestnením plynovodu do chráničky, ktorá bude
min. 0,4 m nad vrchnou časťou potrubia.
Po realizácii prác na križovaní bude vykonaný zápis našim zamestnancom, ktorý potvrdí, že práce pri
križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri
kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia nebudene súhlasiť s kolaudáciou stavby.
- Prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis
a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst. 3 vodného zákona
(z dôvodu vodohospodárskej evidencie).
5. Rešpektovať podmienky súhlasu Okresného úradu Prievidza, odboru SZP – štátnej vodnej správy zo
dňa 16.04.2019, číslo OU-PD-OSZP-2019/011554:
1.Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 6822
Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a ďaľšie súvisiace normy.
2.Rešpektovať zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
3.Rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov, existujúce vodné stavby, ich ochranné pásma
a vyjadrenia ich vlastníkov.
4.K stavebným prácam pri križovaní vodného toku BP Handlovky prizvať zástupcu správcu vodného
toku (p.Ďuriš 0907794689), ktorý zápisom v stavebnom denníku potvrdí, že práce boli realizované v súlade
s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie.
Tento zápis bude požadovaný pri kolaudácii stavby.
5.Križovanie realizovať mikrotunelovania. Potrubie plynovodu bude umiestnené do chráničky v celej
dĺžke zatrubneného profilu vodného toku a jeho ochranného pásma, pričom hĺbka uloženia chráničky má byť
1,0 m pod dnom potrubia. Štartovacia a cieľová jama bude umiestnená mimo ochranné pásmo vodného
toku.
6.Križovanie vodného toku Račí potok realizovať výkopovou technológiou. K miestu križovania po
odkopaní potrubia prizvať zástupcu správcu toku (p.Ďuriš 0907794689), ktorý po zistení skutočnej hĺbky
uloženia prekrytého profilu určí konkrétny spôsob križovania:
- v prípade ak spodná časť potrubia bude uložená v max. hĺbke 2,3 m pod terénom, požadujeme
križovanie riešiť popod zatrubnený profil a to umiestnením plynovodu do chráničky, ktorá bude min. 0,4 m
pod dnom potrubia,
- v prípade, ak hĺbka uloženia spodnej časti potrubia bude v hĺbke prekračujúcej 2,3 m pod terénom,
križovanie môže byť riešené ponad zatrubnený profil a to umiestnením plynovodu do chráničky, ktorá bude
min. 0,4 m nad vrchnou časťou potrubia.
Po realizácii prác na križovaní bude vykonaný zápis našim zamestnancom, ktorý potvrdí, že práce pri
križovaní boli realizované v súlade s podmienkami správcu toku.
7.Správcovi vodného toku odovzdať projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme
v súlade s § 48 ods.3 vodného zákona.
8.Ku kolaudácii stavby prizvať zástupcu našej organizácie a orgán štátnej vodnej správy.
9.Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
10.Činnosťou neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné
prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.
6. Rešpektovať podmienky Záväzného stanoviska vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Bratislava, číslo 16760/2019/SŽDD/37197, dňa 06.05.2019:
1. Stavbu bude realizovať v OPD a OD podľa projektu overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti overeného projektu, týkajúca sa OPD a OD musí byť
vopred prejednnaá so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.
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2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dané
v stanovisku:
- Odboru expertízy GR pod č. 25978/2019/O230-3 zo dňa 18.04.2019,
- Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 391.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 04.04.2019
3. Pred začatím prác v obvode dráhy požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich
správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohľad pri prácach v obvode
dráhy.
4. Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť
dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie žel. trate.
5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp, odstrániť iné prekážky, ktoré by
mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
6. Toto záväzné stanovisko platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahradzuje povolenie stavby a nie
je ani súhlasom na začatie prác na stavbe, nestráca však platnosť, ak stavebník v lehote požiada prílsušný
stavebný úrad o stavebné povolenie.
7. Rešpektovať podmienky stanoviska vydaného Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, GR odbor
Expertízy dňa 18.04.2019, č.25978/2019/O230-3.
1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 391.4/2019/SŽTS, zo dňa
04.04.2019.
2/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky.
3/ Pri realizácii práv v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach ŽSR zakázaný.
4/ Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje
a farebné plochy zameniteľné s návesnými znakmi.
5/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Akékoľvek opravy
trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
6/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy
a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti
stavebník si uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov.
7/ Dodržať ustanovenia zákona číslo 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov
a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov.
8. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ OZT KT Nové Zámky zo
dňa 28.02.2019, číslo 14/2019/284303/SMSÚ KT/1.b06/Mr.
9. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Správa majetku Trnava, Oblastné riaditeľstvo majetku Trnava,
zo dňa 19.03.2019, číslo 671/2019/312200/OSM TT SeS/7a.09.
10. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku
Trnava, zo dňa 08.03.2019, číslo 3100/9a.03/671/2019/SM/OSMTT/RPHMTT-Pa.
11.Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej
a zabezpečovacej techniky Leopoldov číslo 126/19/289401/SOZT-Hr/2a.15, zo dňa 06.03.2019.
12.Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SEE zo dňa 28.03.2019, vydané
pod číslom 396/2019/289501/SEE/ 7a.09/Po/128.
13. Rešpektovať vyjadrenie ku stavbe, ktoré vyjadrili ŽSR Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava,
Oblastná správa majetku Trnava, zo dňa 04.04.2019, číslo 391.4/2019/289301/SŽTS/7a.13.
14. Rešpektovať vyjadrenie ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej správy
a údržby, Topoľčany číslo 21/2019/283104-SMSÚ-ŽTS TO/TO 7a.13, zo dňa 14.02.2019.
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza vydal záväzné stanovisko dňa 28.01.2019, pod
číslom B/2019/00108-HŽP/535.
16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vydalo stanovisko dňa 23.01.2019,
pod číslom ORHZ-PD1-67-001/2019.
17. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyjadrenie číslo 6611901184, zo dňa 16.01.2019:
V danom území sa nachádza telekomunikačné vedenie, rešpektovať podmienky dané vo vyjadrení.
Všeobecné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, alebo účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
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je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak
Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432 144.
4.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná
sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávajúceho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenia sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
18.Rešpektovať podmienky stanoviska Michlovský s.r.o., UC2 Banská Bystrica zo dňa 15.02.2019, číslo
BB-0446/2019.
19.Rešpektovať podmienky vyjadrenia, ktoré vydala Stredoslovenská vodárenská
prevádzková
spoločnosť, a.s. Banská Bystrica číslo 03/700/2019, dňa 12.02.2019:
- V danom území sa nachádzajú vybudované potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
zabezpečiť vytýčenie trasy potrubí a zariadení verejného vodovodu.
- Pred kolaudačným konaním požiadať o vydanie porealizačného vyjadrenia.
20. Rešpektovať vyjadrenie spoločnosti KMET Handlová, a.s. zo dňa 08.06.2018:
- dodržať zákon č. 657/2004 Z.z., § 36/6 o ochrannom pásme,
- pred začatím stavby požiadať o vytýčenie našich sietí,
- výkopové práce v miestach križovania sietí v majetku KMET Handlová, a.s. realizovať len za prítomnosti
zástupcu KMET Handlová, a.s.,
- pri poškodení tepelných rozvodov a komunikačných káblov v majetku KMET Handlová, a.s. vykonať
okamžitú opravu na náklady stavebníka.
21. Zabezpečiť pripomienky v stanovisku, ktoré vydal správca rozvodov verejného osvetlenia FIN.M.O.S,
a.s. Bratislava, číslo 2019/PL zo dňa 13.03.2019:
-Všetky rozvody musia byť dostatočne vzdialené od vedení VO – dodržať STN 332000-5-52, STN
736110, STN 736005. V blízkosti rozvodov verejného osvetlenia vykonať presné vytýčenie sietí NN
odbornou spoločnosťou na náklady investora.
-Všetky výkopové práce v blízkosti rozvodov sústavy VO žiadame konzultovať pred začatím so
zodpovedným pracovníkom MsBP Handlová s.r.o., zastupujúceho FIN.M.O.S., a.s.
Akékoľvek práve týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady investora v jeho mene a na jeho
zodpovednosť.
22. Záväzné stanovisko vydal Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia dňa 29.01.2019, pod
číslom OU-PD-OKR-2019/5058-2.
23. Rešpektovať vyjadrenia Správy ciest TSK Trenčín zo dňa 17.12.2018, číslo SC/2018/ 3398-2:
Dodržať stavebný zákon (50/1976 Zb. v platnom znení), cestný zákon (135/1951 Zb. v platnom
znení) a platné STN. SC TSK je správcom komunikácií II. a III. triedy, ktoré sa v záujmovej oblasti
nenachádzajú.
24. Súhlasné stanovisko vyjadrilo Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované
pracovisko Banská Bystrica dňa 19.02.2019, číslo ASMdp-1-197/2019.
25. Rešpektovať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Banská Bystrica, zo dňa 12.02.2019, číslo 03/703/2019:
Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného vyjadrenia.
26. Rešpektovať vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina v stanovisku dňa 06.02.2019, pod
číslom 4600049958:
V danej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné vedenia VN, podperné body, nadzemné NN vzdušné
a podperné body, podzemné VN a NN vedenia a skrine v majetku SSD, a.s. Od uvedených zariadení
dodržať ochranné pásmo.
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19. Pred zahájením prác požiadať správcov inžinierskych sietí (vody, kanalizácie, vzdušné a podzemné
vedenia elektrickej energie, telekomunikácii, diaľkové káble, plynu, dráhy, vedení Orange, DIGI
FIN.M.O.S., KMET Handlová, a.s., HE s.r.o., a ďaľších) o vyjadrenie a presné vytýčenie podzemných aj
nadzemných sietí v ich správe.
21. Dokončenie stavby oznámiť stavebnému úradu a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
22. Údaje o stavbe:
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Miloslav Jaroš, 010 22 Žilina, Závodská cesta 26.
Zhotoviteľ: výberovým konaním.
Začiatok stavby: po právoplatnosti stavebného povolenia.
Dokončenie stavby: do troch rokov.
Údajmi o stavbe bude primerane označené stavenisko.
23. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať slovenské technické normy.
24. Na stavenisku zabezpečiť splnenie požiadaviek § 43i stavebného zákona.
25. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do primerane pôvodného stavu, v prípade vzniknutej
škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na
návrh príslušný súd.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania – neboli uplatnené.
Všeobecné podmienky:
15 dní po doručení rozhodnutia, požiadať o potvrdenie právoplatnosti.
Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
V súlade s § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie, ako aj rozhodnutie o predĺžení jeho
platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e:
Stavebník: Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. Bratislava, adresa: 825 11 Bratislava,
Mlynské Nivy 44/b, v zastúpení: Ing. Miroslavom Hroncom, 960 24 Zvolen, Lieskovská cesta 1418, podal
dňa: 28.02.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: "Rekonštrukcia plynovodov
ÚO00204 Handlová, Partizánska, 2.sc", v katastrálnom území Handlová. Predmetom stavebného povolenia
je rekonštrukcia existujúcich NTL plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené za STL a NTL plynovody z PE
materiálu, na pozemkoch v k.ú. Handlová, podľa § 3 ods.2 Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., sa neuvádzajú
parcelné čísla dotknutých pozemkov, nakoľko líniová stavba bude realizovaná v rozsiahlom území tak, ako
je vyznačená v situácii dokumentácie stavby, v katastrálnom území Handlová ulice M.R.Štefánika,
Majerníková, Športová, Švermova, Márie Krššákovej, Márie Vladovej, Kvetná, Hviezdoslavova, Odbojárov,
Morovnianska cesta, Mostná – odpojenie NTL plynovodu.
Zámer bude realizovaný v súlade s Územným plánom Sídelného útvaru mesta Handlová,
schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 27.10.1994, uznesením číslo 582, Zmeny a doplnky č.3 ÚPN
mesta Handlová, schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2013, uznesením č. 692/2013. Záväzná
časť územného pánu vyhlásená VZN č.1/2013 uznesením č. 692/2013, dňa 31.01.2013 s účinnosťou od
04.03.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2008.
Mesto Handlová, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci
prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámilo dňa 09.04.2019 začatie stavebného
konania líniovej stavby verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom štátnej
správy, doručenou podľa § 26 ods.2 zákona o správnom konaní 71/67 Zb. v znení neskorších predpisov
spôsobom v mieste obvyklým, vyvesením na oznamovacej tabuli mesta Handlová, stavebného úradu, web
stránke mesta, po dobu určenú správnym zákonom. Oznámenie o začatí stavebného konania bolo doručené
všetkým známym účastníkom konania podľa § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou dôvodu
líniovej stavby a rozsiahlosti stavby, ktorá sa týka vlastníkov objektov, dotknutých pozemkov v rozsiahlom
území mesta Handlová. Dňa 09.04.2019 vykonal stavebný úrad ústne pojednávania a miestne šetrenie
podanej žiadosti na vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby. Na základe ústneho pojednávania,
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konaného dňa boli zistené nedostatky podania: nebol predložený Súhlas na stavbu vydaný Okresným
úradom Prievidza, odborom SZP - štátnej vodnej správy, Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a
výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Dráhový stavebný úrad, 810 05 Bratislava, Námestie
slobody 6,Súhrnné stanovisko ŽSR Bratislava, GR 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8. Z uvedeného dôvodu
stavebný úrad stavebné konanie listom SÚ 2019/1837/676 – 3 prerušil a listom číslo SÚ 2019/1838/675 – 2
vyzval stavebníka na doplnenie podania, čo bolo vykonané dňa 15.05.2019.
Projektová dokumentácia stavby bola preskúmaná dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami.
Pripomienky vyjadrené v ich stanoviskách boli skoordinované v stavebnom povolení. Odborné stanovisko
číslo 2680/2/2019 k projektovej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5
vyhlášky č.508/2009 Z.z. vydala Technická inšpekcia, a.s. SR Banská Bystrica.
K vydaniu stavebného povolenia nebola uplatnená námietka.
K projektovej dokumentácii stavby sa vyjadrili: mesto Handlová, Okresný úrad Prievidza - odbor
krízového riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor SZP, SC TSK Trenčín,
Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, MDV SR Bratislava – Dráhový stavebný úrad, ŽSR SR Bratislava,
ŽSR generálne riaditeľstvo, ŽSR OR Trnava, OR HaZZ v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
RU VZ Prievidza, Ministerstvo obrany SR Bratislava Agentúra správy majetku Banská Bystrica,
Ministerstvo vnútra SR odbor telekomunikácií Bratislava, SVP š.p. Správa povodia hornej Nitry, SSC IVSC
Bratislava, MsBP Handlová s.r.o., Energotel, a.s. Žilina, SSD, a.s. Žilina, FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, UPC
Broadband s.r.o. Bratislava, Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava,
StVPS, a.s. Banská Bystrica, SPP-D, a.s. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany, KMET Handlová, a.s.,
Sitel s.r.o. Bratislava, OTNS, a.s. Bratislava, Energotel, a.s. Bratislava, Technická inšpekcia SR a.s. Banská
Bystrica.
Ku žiadosti o vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok, predložená projektová
dokumentácia stavby, Kópia z katastrálnej mapy, vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej
správy, dotknutých organizácií a účastníkov konania, splnomocnenie k zastupovaniu.
Podmienky a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii predmetnej stavby,
vyjadrenia účastníkov konania, boli skoordinované v podmienkach rozhodnutia.
Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

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

Mgr. Mária DÁNYIOVÁ
vedúca odd. Spoločného obecného úradu
poverená rozhodovaním dňa 10.06.2010

Rozhodnutie obdržia:
1/ Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b
2/ Ing. Miroslav Hronec, 960 24 Zvolen, Lieskovská cesta 1418
3/ Mesto Handlová, primátorka mesta
4/ MsÚ odd. výstavby, ÚP dopravy a OŽP Handlová
5/ Krajský pamiatkový úrad, 911 01Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A
8/ Slovak Telekom, a.s. 010 08 Žilina, Poštová 1
9/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava, sekcia žel. dopravy a dráh, Dráhový stavebný úrad
810 05 Bratislava, Námestie slobody 6
10/ ŽSR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy 813 61 Bratislava 1, Klemensova 8
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11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/
23/

Stredoslovenská distribučná, a.s. 010 47 Žilina, pri Rajčianke 2927/8
StVPS, a.s., 974 01 Banská Bystrica, Partizánska 5
SPP - D, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Útvar investícií stred
KMET Handlová, 972 51 Handlová, a.s. Potočná ul.22
FIN.M.O.S., a.s. 831 05 Bratislava, Pekná cesta 19
Michlovský, s.r.o. Piešťany, 921 80 Piešťany, Letná 9
Okresný úrad Prievidza, odbor SŽP, ŠS OH, ŠVS, OPaK
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia
Michlovský s.r.o. 921 01 Piešťany, Letná 9
Mestský Bytový podnik Handlová, s.r.o., 972 51 Handlová, Pekárska 16
MsÚ Handlová, odd. daní, majetku a podnik. činnosti Handlová
Ing. Miloslav Jaroš, 010 22 Žilina, Závodská cesta 26
verejnou vyhláškou

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

adresa: 972 51 Handlová, Námestie baníkov č.7

e.-mail:socu@handlova.sk

tel:046 5477475
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