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 Obec Neporadza, Obecný úrad Neporadza,  913 26  Neporadza č. 108 
OcUN 258/2022-03/Mi                                                       dňa 12.10.2022 
Vybavuje: Ing. Mitický ( 0902911218) 

jozef.miticky@svinna.dcom.sk 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 odst. 1 správneho poriadku  a musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Neporadza.  

 
VYVESENÉ DŇA: 

ZVESENÉ DŇA: 
POTVRDENÉ DŇA: 

PRIPOMIENKY: boli – neboli 

        

        

 ________________________          
                                                 Obec Neporadza 

 

 

Vec:  Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom - novostavba“  v obci 

 Neporadza 

 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 

Obec Neporadza 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“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s 

§ 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

prerokovala žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom 

územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto: stavbu  
   

„Rodinný dom - novostavba“  v obci Neporadza 

 

na pozemkoch C-KN parc C-KN 302, 303, 329/1, 329/3 v zastavanom území obce k.ú. 

Bošianska Neporadza, obec Neporadza, pre stavebníkov  ktorými sú Ing. Miroslav Útly a 

Jarmila Útla, obaja bytom Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín, sa podľa § 39a, § 66 

stavebného zákona  

p o v o ľ u j e . 
 

Popis stavby: 

Rodinný dom a jeho výstavba sa navrhuje v obci Neporadza, k.ú.: Bošianska Neporadza, okr.: 

Trenčín a je umiestnený v zastavanom území obce. Objekt rodinného domu sa navrhuje za 

účelom bývania a vytvorenia novej bytovej jednotky. Rodinný dom nie je hmotovo ani 

dispozične delený na sekcie. Prístup do objektu bude umiestnený na juhozápadnú svetovú 

stranu objektu. Na mieste budúcej výstavby sa nenachádzajú žiadne objekty. Stavenisko je 

voľné. 
 

 

 

 

mailto:jozef.miticky@svinna.dcom.sk


2 

 

 

Dispozičné riešenie: zádverie, chodba, obývacia izba, kuchyňa, technická miestnosť, 

kúpeľňa, izba. 
 

Vnútorné rozvody inštalácií: vodovod, kanalizácia, elektrické rozvody. 

Rodinný dom bude vykurovaný elektrickými podlahovými infra rohožami,  TUV v el. 

zásobníku. 
 

Prípojky 

Pitná voda bude do novostavby rodinného domu privádzaná navrhovanou vodovodnou 

pripojkou PE DN 25, dĺžky 6,67 m z verejného vodovodu cez novú vodomernú šachtu 

rozmerov 900 x 1200 x 1800 mm, umiestnenej na pozemku investora.  

Odpadové vody z rodinného domu budú odvádzané do navrhovanej železobetónovej 

prefabrikovanej žumpy o objeme 12 m³.  

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do akumulačnej nádoby a následne do vsaku. 

Rozvod elektrickej energie: 

Pripojenie objektu na el. energiu je realizované napojením na existujúce vzdušné vedenie 

NN.  
 

Technické údaje stavby: 

Výškovo bude rodinný dom osadený tak, že podlaha prízemia bude + 0,00 = 284,400 m 

n.m.m. Pozemok sa nachádza v obci Neporadza, okres: Trenčín, kat. územie: Bošianska 

Neporadza, sprístupnený cestou   z verejnej komunikácie, z ktorej bude vstup na pozemok a 

napájané inžinierske siete. 

 

Vzdialenosť od susedných hraníc  

umiestnenie na pozemku parcelné 1040/2, 1040/5 bude nasledovné: 

Rodinný dom bude umiestnený  

Od pozemku p.č. 305    2,000 m 

Od pozemku p.č. 301   3,853 m 

Od pozemku p.č. 304    7,881 m 

Od komunikácie p.č. 329/1  9,956 m 

 

Rodinný dom 

ZASTAVANÁ PLOCHA SO 01 RD- 106,125 m2  

SPEVNENÉ PLOCHY-   78,505 m2  

NESPEVNENÉ PLOCHY-   205,37 m2  

OBYTNÁ PLOCHA 1.NP- 5  8,23 m2  

ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP-  84,07 m2  

OBOSTAVANÝ OBJEM-   475,00 m3  
 

Posúdenie stavby podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona- Obec nemá schválený územný 

plán, územie slúži prevažne pre bývanie v rodinných domoch aj s hospodárskou činnosťou, 

ktorá nemá negatívny dopad na životné prostredie, doplnené nevyhnutnou občianskou, 

dopravnou a technickej vybavenosťou  
 

Stanovisko k zámeru na poľnohospodárskej pôde na nepoľnohospodárske účely na výstavbu 

rodinného domu, na pozemkoch C-KN parc. č. 302 záhrada v zastavanom území obce k.ú. 

Bošianska Neporadza, obec Neporadza, vydal OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN POZEMKOVÝ 

A LESNÝ ODBOR Trenčín č. OU-TN-PLO-2022/025109-002 dňa 13.07.2022. 
 

Projektovú dokumentáciu spracovali autorizovaní projektanti:  

architektúra:  Ing. Vladimír Genšiniak, Ing. Veronika Miškovičová 

statika:   Ing. Vladimír Hnojčík 

zdravotechnika: Ing. Vladimír Genšiniak, Ing. Veronika Miškovičová 
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vykurovanie:  Ing. Vladimír Genšiniak, Ing. Veronika Miškovičová 

elektroinštalácia: Ing. Peter Gebura, Benedikt Kabát 

požiarna ochrana: Ing. Marek Jakubjak 
 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba  bude umiestnená na pozemkoch C-KN parc C-KN 302, 303, 329/1, 329/3 v 

zastavanom území obce k.ú. Bošianska Neporadza, obec Neporadza. 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl.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. 

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, 

príslušné technické normy. 

4. Rozpočtový náklad stavby: € 118 750,- 

5. Stavba bude ukončená do 3 rokov od právoplatnosti tohto stavebného povolenia. 

6. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky  

7. Stavebník oznámi zhotoviteľa, v súlade s ust. § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona. 

Podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona stavbu môže uskutočňovať len právnická osoba 

alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných 

predpisov a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať v súlade s ustanovením § 46a 

stavebného zákona stavbyvedúci.  

- Stavba je napojená na NN prípojku, vodu a na novú nepriepustnú žumpu.  

- Stavebník je povinný: 

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a 

nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej 

dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu. 

- Stavebník je povinný realizovať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými 

požiadavkami na výstavbu.                  

- Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý 

spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.  V denníku, resp. zázname, je 

povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe.  

- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na 

vlastníkov susedných nehnuteľností. 

- Vodu zo striech zviesť na vlastný pozemok, zrealizovať lapače snehu na streche. 

- Vzniknuté odpady zo stavby likvidovať v súlade zo zákonom o odpadoch na povolenej 

skládke podľa pokynov jej  správcu. 

- Odstrániť prípadne škody na susedných nehnuteľnostiach, ktoré vzniknú stavebnou 

činnosťou. 

- Stavebník je ďalej povinný : 

- Priľahlá komunikácia nesmie byť v dôsledku realizácie stavby znečisťovaná, resp. pri jej 

prípadnom znečistení musí byť bezodkladne očistená a v dôsledku realizácie stavby 

nesmie dôjsť k jej poškodeniu, 

- Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť energetický certifikát budovy v zmysle 

zákona č 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
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Stavebník je povinný dodržať stanoviská dotknutých orgánov: 
Obec Neporadza 

1. Investor stavby, je povinný zabezpečiť, aby dodávateľ stavebných prác dodržiaval 

ustanovenia § 14 zákona o odpadoch ako držiteľ odpadov, najmä zabezpečiť podmienky 

na ich dôsledné triedenie podľa druhov, vykonávanie ich evidencie od ich vzniku a ich 

následné zhodnotenie, alebo zneškodnenie len na povolených zariadeniach v zmysle 

zákona o odpadoch.  

2. Zabezpečiť zhromažďovanie a skladovanie vytriedených odpadov podľa druhov na 

vyčlenených plochách a vhodných nádobách, kontajneroch a zabezpečiť ich pred 

zhodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim účinkom do doby ich odovzdania 

oprávneným organizáciám.  

3. Osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie (držiteľ odpadov) podľa § 77 ods. 4 zákona 

o odpadoch  povinná pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácie stavebné 

odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácii materiálovo zhodnotiť.   

4. Odpad — výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá na to má povolenie a 

prevádzkuje miesto na to určené podľa § 97 ods. 1, písm. d) zákona č. 7912015 Z. z. o 

odpadoch.  

5. V prípade výskytu nebezpečných odpadov zabezpečiť ich zneškodnenie prednostne pred 

ostatnými odpadmi podľa § 25 ods. 6. zákona o odpadoch.  

6. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí 

stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.  

7. Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné, alebo účelné, 

len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami 

zákona o odpadoch.  

8. Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 

písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu 

tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v 

tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s 

ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, 

alebo využitie odpadov od oprávnených organizácii). 

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Trenčín č. OU-TN-

PLO-2022/025109-002 dňa 13.07.2022. 

OU-TN-PLO súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za 

dodržania týchto podmienok:  

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín.  

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a 

rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.  

3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu druhu pozemku - záhrada a orná 

pôda na zastavanú, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického 

plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie, kolaudačného 

rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Trenčín, 

katastrálny odbor. 

 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.05.2022, č. KPÚTN-2022/10159-

2/36430/NIP 

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť 

najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za 
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realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie 

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

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

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

zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom 

obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po 

jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým 

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

dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 

poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a 

premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej 

vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená 

osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu 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 Odbor cestnej dopravy a  PK v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín  OU-TN-OCDPK-2022/017735-002, zo dňa 17.05. 2022. 

So zriadením vjazdu, s umiestnením stavby a s predloženou projektovou 

dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky: 

• Stavebník v územnom konaní resp. v spojenom územnom a stavebnom konaní v zmysle 

ustanovení § 36 zákona c. 135/1961 Zb. požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie 

na zriadenie vjazdu z cesty III/1862 v zmysle 2iadosti a príloh uverejnenej na internetovej 

stránke úradu: http://www.miny.sk/cesty-11-a-Ill-triedy. 

K uvedenému je potrebné predložiť stanovisko správcu pozemnej komunikácie a záväzné 

stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu 

• Vjazd z cesty III/1862 musí byt navrhnutý v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. a 

teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov. 3. Na 

pozemku stavebníka je potrebné vytvoriť dostatočnú spevnenú plochu pre odstavenie 

vozidiel v zmysle ustanovení STN 73 6110/22 

• Zriadením vjazdu nesmie byt' narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty 

111/1861. Samotné napojenie vjazdu musí byť plynule a riešené tak, aby z plochy 

vjazdu a z priľahlej spevnenej plochy nedochádzalo k zvádzaniu a odtekaniu vôd na 

cestné teleso predmetnej cesty (§ 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.). 

• Stavebník pred realizáciou prípojok inžinierskych sieti v telese cesty III/1862 požiada 

tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty a o určenie 

použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadosti a 

príloh uverejnených na internetovej stránke úradu. K uvedenému je potrebné vopred 

spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas 

prác (projekt dočasného dopravného značenia) a následne ho predložiť spolu so 

stanoviskom správcu pozemnej komunikácie a záväzným stanoviskom dopravného 

inšpektorátu.  

• Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka 

na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec 

použitého dočasného dopravného značenia.  

• V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác 

cesta III/1862 poškodzovaná, alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo 

poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.  

https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie
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• Realizáciou stavebných prác nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho 

zariadenia cesty III/1862. 

• Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1862 2iadame 

predložiť na vyjadrenie. 

• Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek 

doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.  

Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín  - SC/2022/789-4, zo dňa 12.07.2022 

     Pri samotnej realizácii požadujeme :  

- vybudovaním príjazdovej komunikácie a spevnených plôch nesmie dôjsť k narušeniu 

odvodňovacích pomerov cesty III/1862 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku  

- požadujeme, aby k samotnej betonáži ryhy bol prizvaný pracovník správcu komunikácie 

(Vladimír Bednár č.t. 0902 978 700), ktorý skontroluje dodržiavanie našich podmienok 

povrchovej úpravy porušenej časti vozovky  

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný 

- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v 

zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v 

Trenčíne   

- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť 

obmedzená premávka na ceste 
 

Realizácia bude pretláčaním. v mieste napojenia bude zriadená montážna jama rozkopaním 

vozovky a povrchová úprava porušenej časti cestného telesa bude nasledovná : 

• na zhutnený zásyp bude položený podkladný betón hr.200 mm vystužený Kari siet'ovinou 

s presahmi 350 mm za strany ryhy  

• následná vrstva asfaltového betónu hr.100 mm bude položená s presahmi 500 mm za 

strany ryhy 

• styková špára nového a starého krytu vozovky bude opatrená pružnou zálievkou. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

TSK/2022/06135-2 zo dňa 13.7.2022 

• Vybudovaním vjazdu nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cestnej komunikácie 

III/1862 a pri výjazde z pozemku na cestu musí byť trvale zabezpečený dostatočný 

rozhľad na všetky dopravné smery. 

• Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a 

stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie. 

• Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie 

III/1862. V mieste napojenia prípojky vody na verejný vodovod bude vozovka rozkopaná 

z dôvodu zriadenia montážnej jamy. Konečná povrchová úprava po rozkopávke bude 

zrealizovaná v zmysle vyjadrenia správcu komunikácie Správa ciest TSK č. SC/2022/789-

4 zo dňa 12.7.2022. 

• Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie 

Zvláštneho užívania pozemných komunikácií z dôvodu uloženia inžinierskych sietí a 

Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby. 

• Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich 

prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené. 5 dní pred začatím realizácie 

stavby zaslať písomnú informáciu o začatí stavebných prác na Správu ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 

0903 566 734, e-mail: vladimír.bednar@sctsk.sk). 

• Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú 

obhliadku. 
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• Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, 

čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. 

 

TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín č. VTIR 2022/1028-2zo dňa  27.5.2022. 

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok :  

1. Na vodovodnej prípojke žiadame osadiť typovú  vodomernú šachtu 900 x 1200 x 

1800 mm. VŠ žiadame umiestniť  max. 1,0 m za hranicou pozemku investora.  

2. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách § 22 odst. 1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže 

pripojiť na verejný vodovod len na základe zmluvy o  dodávke vody uzatvorenej 

s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu – túto zmluvu 

požadujeme uzatvoriť ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky vrátane dodania 

kompletnej zjednodušenej PD časti vodovodnej prípojky v  úseku od VŠ po 

pripojenie na verejný vodovod v dvoch vyhotoveniach, kópie z pozemkovej 

mapy a listu vlastníctva. 

3. Montáž vodovodnej prípojky od VŠ po pripojenie na verejný vodovod musia 

realizovať iba pracovníci našej spoločnosti na základe žiadosti na zhotovenie 

prípojky. Zemné práce a osadenie vodomernej šachty vykoná investor na vlastné 

náklady. 

4. Do vodomernej šachty požadujeme osadiť vodomer používaný v  rámci našej 

spoločnosti, vrátane zaradenia armatúr – uzávery pred i za vodomerom, filter, 

spätná klapka, ukľudňovacie kusy. 

5. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe našej spoločnosti t.j. 

montáž vodomernej zostavy a vodomeru musia vykonať iba  pracovníci našej  

spoločnosti na základe objednávky. V opačnom prípade sa bude jednať 

o neoprávnený zásah do verejného vodovodu a  nevydáme súhlas ku kolaudácii 

stavby.  

6. Objekt vodomernej šachty je potrebné rozmerovo prispôsobiť zabudovaným 

armatúram vodomernej zostavy a realizovať tak, aby bola chránená proti 

vnikaniu vody a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná 

(žiadame vybaviť stúpačkami resp. pripevneným rebríkom a kovovým vstupným 

poklopom). 

7. Vstup do navrhovanej VŠ žiadame umiestniť tak, aby stena vstupného komína  

lícovala so stenou vodomernej šachty t.j. vstupný komín vybudovať bez odskoku 

a stúpačky osadiť do vstupného komína. 

8. Z hľadiska ochrany podzemných vôd požadujeme, aby akumulácia odpadových 

vôd (žumpa)      bola vybudovaná ako vodonepriepustný objekt .  

9.  V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách  

➢ § 4, odst. 7  je vlastníkom vodovodnej  prípojky osoba, ktorá zriad ila 

prípojku na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 

➢ § 26, odst. b ste  povinný umožniť v nevyhnutnej miere  vstup na 

nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu a kanalizácie na účely 

zistenia stavu meradla a údržby,  

➢ § 4 odst. 8, písm. c je vlastník vodovodnej  prípojky povinný 

zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady, nakoľko v  zmysle 

zákona č. 442/2002 Z.z. §3 odst.3 písm. e sa za verejný vodovod  a  ani  ich  

súčasť sa  vodovodné prípojky nepovažujú. 

 

Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,  832 47 Bratislava 

SEMal-EL13/2-3-851/2022,  zo dňa 9 mája 2022– súhlasíme 
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SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.05.2022, č. TD/NS/0401/2022/Ga 

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) 

za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

www.spp-distribucia.sk (časť Eslužby) 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100m bezplatne 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP—D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 626 5341) najneskôr 

3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác, V prípade neoznámenia začatia prac 

upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), 

ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pasme 

plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 

300,- až 150 000,- €. 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nizkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

„STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej 

ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, 

a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 

dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností 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 vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení; 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialeností menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: 

pavol.pedíac@spp-dístribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly 

bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ' sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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 byt' ihneď' 

ohlásené SPP-D na tel. Č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viest' k 

vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

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

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

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

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť' aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č . 300/2005 Z,z, Trestný zákon, 

- 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 STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, 

TPP 702 01, TPP 702 02, 

- 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 minimálne odstupové vzdialeností v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať' činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

OSOB1TNÉ PODMIENKY: 

- žiadne, 
 

Západoslovenská distribučná a.s.,  810 00 Bratislava 1, Vyjadrenie zo dňa 19. 07. 2022 

• Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločností Západoslovenská distribučná, a.s. po 

splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122194083, v súlade s platným prevádzkovým 

poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa 

distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom 

sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch; 

• Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie; 

• Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma 

Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických 

zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.; 

• V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred 

realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej 

Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu 

Západoslovenská distribučná, a.s., P. 0. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v 

zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). 
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Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v 

aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk; 

• Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 

Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a 

mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu príst' do 

styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 

vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 

VVN, VN a NN vedení; 

• Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so 

zvýšenou opatrnosťou; 

• V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných 

dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom 

vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu 

Západoslovenská distribučná, a.s., P. 0. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v 

zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). 

toho, ktorá zo situácií nastane skôr. 

• Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako 

dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v 

príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania). 

• V prípade záujmu o konzultáciu technického riešenia budúceho pripojenia nás kontaktujte 

elektronicky na odberatel@zsdis.sk. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612223576 zo dňa 

28.07.2022– dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

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

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 565 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 bodu 3. 

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

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti overeného správou sieti: 

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

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

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

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

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

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

prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho 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 zaradení. 
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- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

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

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, ie žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

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

práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

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

rozvody, týmito upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIG1 SLOVAKIA, s.r.o. na 

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

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenía 

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body 

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

tohto vyjadrenia. 

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

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

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

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

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

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Prílohy k vyjadreniu: 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- Situačný výkres obsahuje záujmové územie žiadateľa 

- Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods, 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o 

elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a 

budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých 

uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou 

infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 

ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, 

kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 

 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené 

Odôvodnenie: 
 

  

Stavebníci  Ing. Miroslav Útly a Jarmila Útla, obaja bytom Halalovka 2881/62, 911 08 

Trenčín, v zastúpení  Ing. Michal Horák, Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  

podali  dňa 17.08.2022  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom - 
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novostavba“  v obci Neporadza na pozemkoch C-KN parc C-KN 302, 303, 329/1, 329/3 v 

zastavanom území obce k.ú. Bošianska Neporadza, obec Neporadza. 

 Stavebný úrad spojil podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov konanie o umiestnení  stavby  so  stavebným  konaním. Stavebný úrad oznámil 

oznámením začatie stavebného konania a v zmysle § 61 ods. 4 a stavebného zákona určil 

termín ústneho pojednávania na deň 23.09.2022 .  Stavebný úrad postupom podľa § 26 odst.1  

správneho poriadku  doručuje toto rozhodnutie oznamuje rovnakým spôsobom ako začatie 

stavebného konania, t.j. verejnou vyhláškou, z dôvodu neznámych účastníkov.   

 Stavebný úrad v oznámení uviedol v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 

zákona, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť 

najneskôr v deň miestneho pojednávania, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v 

rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 

stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.  

          Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, 62 a 63 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR 

a vyhlášky 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),  prejednal ju s účastníkmi konania 

a dotknutými orgánmi štátnej správy. Zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby 

nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a 

oprávnené záujmy účastníkov konania. K pripojeniu stavby bol doložený  súhlas Okresného 

dopravného inšpektorátu ORPZ SR v Trenčíne. 

 

 Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky podľa § 47 stavebného zákona o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu.  
 

V spojenom konaní účastníci konania nevzniesli pripomienky.  
 

K žiadosti  bolo doložené: 

- žiadosť so zaplateným správnym poplatkom 

- projektová dokumentácia stavby  

- listy vlastníctva, účastníkov konania 

- kópia katastrálnej mapy  

vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: 

- Obec Neporadza 

- OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR Trenčín č. OU-

TN-PLO-2022/025109-002 dňa 13.07.2022. 

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 03.05.2022, č. KPÚTN-2022/10159-

2/36430/NIP 

- Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a  PK v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín  OU-TN-OCDPK-2022/017735-002, zo dňa 17.05. 2022  

- Správa ciest TSK Brnianska 3 911 05 Trenčín  - SC/2022/789-4, zo dňa 12.07.2022 

- Trenčiansky samosprávny kraj,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

TSK/2022/06135-2 zo dňa 13.7.2022 

- TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín č. VTIR 2022/1028-2zo dňa  27.5.2022. 

- Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,  832 47 Bratislava 

SEMal-EL13/2-3-851/2022,  zo dňa 9 mája 2022  

- SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 18.05.2022, č. TD/NS/0401/2022/Ga 

- Západoslovenská distribučná a.s.,  810 00 Bratislava 1, Vyjadrenie zo dňa 19. 07. 2022 

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava – vyjadrenie č. 6612223576 zo 

dňa 28.07.2022 
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Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce boli zahrnuté do podmienok 

rozhodnutia. V konaní neboli zistené dôvody,  ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

Správny poplatok:  v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov  v sume € 50,00,  slovom: päťdesiat eur,  zaplatený  v pokladni 

Obecného úradu Neporadza. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

na Obec Neporadza.  Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno 

preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle 

súdneho  správneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Ján Haninec                                                              

                       starosta  Obce Neporadza 
 

Doručí sa:  

Účastníci konania: 

1. Ing. Michal Horák, Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, 

• Ing. Miroslav Útly, Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín, 

• Jarmila Útla, Halalovka 2881/62, 911 08 Trenčín, 

2. Bc. Útly Miroslav, Bošianska Neporadza 337, Neporadza, PSČ 913 26, 

3. PaeDr. Jana Útla, PhD., Bošianska Neporadza 337, Neporadza, PSČ 913 26, 

4. Jakubek Vladislav, Rožňová Neporadza 32, Motešice, PSČ 913 26,  

5. Martin Pavlásek, Opatovská 655/41, 911 01 Trenčín, 

6. Mirano s. r. o., Ing. Vladimír Genšiniak, 029 46 Sihelné 208, 
7. Verejná vyhláška podľa § 26 odst. 1 správneho poriadku   

8. Obec Neporadza, 913 26, Neporadza,  

Na vedomie:  

9. Okresný úrad, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

10. Slovak Telecom, a.s., Centrum služieb infraštruktúry sever, Poštová č. 1, 010 08 Žilina 

11. Okresný úrad, odbor  pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín  

12. Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8,  832 47 Bratislava  

13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 

14. TVK, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín pozri mapu. K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín  

16. SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 
 


