
 

 

O B E C   KAMENEC  POD  VTÁČNIKOM  
___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  Nováky, dňa: 21.05.2018 

                                                                                                                                  číslo spisu: 217/2018/158/SOÚ  

                                                                                                                                  Vybavuje: Ing. Tuliková 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
Vyvesené dňa:  22.05.2018 

Zvesené dňa:    06.06.2018 

Podpis a otlačok pečiatky oprávnenej osoby: 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ    POVOLENIE 
 

 

    
  Stavebník 

 

  COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo,  

  A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza,  
 

(ďalej len stavebník), 

 

podal dňa 18.04.2018, na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade  žiadosť o stavebné povolenie stavby: 

„067PREDAJŇA COOP JEDNOTA KAMENEC POD VTÁČNIKOM - SPEVNENÉ PLOCHY“ na 

pozemkoch parcelné č. 394/90 a 394/1, v katastrálnom území Kamenec pod Vtáčnikom.  

     Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.                

     Obcou Kamenec pod Vtáčnikom bolo dňa 06.04.2018 pod číslom 689/2017/581/SOÚ vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby, právoplatné dňa 03.05.2018.  

 

Ostatní účastníci konania: 

1. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

3. CADPROJEKT, s.r.o. PRIEVIDZA, Vladislav Chlpek, Ciglianska 9, Projektový ateliér Košovská cesta 24, 

971 01 Prievidza 

4. neznámym vlastníkom a vlastníkom susedných nehnuteľností  – verejnou vyhláškou 

 

     Obec Kamenec pod Vtáčnikom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové 

komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa  ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), prerokoval žiadosť v zmysle § 68 

ods.2, § 69 ods. 1 stavebného zákona, § 11 vyhl. MŽP SR č. 453/2000  Z. z.  a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v  rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností 

účastníkov stavebného konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a takto rozhodol: 

 

 

  Stavba: 

     

  

 „067 PREDAJŇA COOP JEDNOTA KAMENEC POD VTÁČNIKOM  

   - SPEVNENÉ PLOCHY“  
   na pozemkoch parcelné č. 394/90 a 394/1, 

   v katastrálnom území Kamenec pod Vtáčnikom, 

                                
(ďalej len stavba), 
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pozostávajúca z častí  (stručný opis, kapacita):  

spevnenej plochy - odstavné stánia pre osobné autá 01, 02, rampu pre imobilných s napojením na chodník pre 

peších, ktorý naväzuje na vstup do predajne, podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto 

stavebnom konaní, sa podľa § 66 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e . 
 

 

Pre uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky :  

 

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

prílohou tohto stavebného  povolenia pre stavebníka, obec, vlastníka stavby, ak  nie je stavebníkom a stavebný 

úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez  predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

 

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

a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku  MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. 

 

3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona              

o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a tunajší stavebný úrad doporučuje 

dodržať príslušné STN.  

 

4. Stavbu bude uskutočňovať:  zhotoviteľ, ktorý bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný podľa 

ustanovenia § 62 ods.1  písm. d/ stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení  výberového konania na 

zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho  meno /názov/ a adresu /sídla/ stavebnému úradu. 

 

5.  Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 

zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Na stavbe 

musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom alebo dodávateľom je právnická osoba, alebo fyzická  osoba 

podnikajúca podľa osobitných predpisov. 

 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.                        

O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred  požiadať stavebný úrad. 

 

7.  Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu 

začatie  stavby.  

 

8. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených  

obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného 

dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto  siete, na dodržiavanie príslušných technických  

predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť   

stavby a zariadenie staveniska: 

 

a) Pred začatím výkopových prác na stavbe a v mieste realizácie prípojok na inžinierske siete, požiadať správcov 

rozvodových sietí, kanalizácie, telekomunikačných vedení o ich presné vytýčenie.  

 

b) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných 

nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie. 

 

c) Nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo miestnych ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie ihneď odstrániť 

na vlastné náklady. 

 

d) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov  štátnej správy, správcov inžinierskych sietí 

a účastníkov konania: 
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Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza, orgán štátnej 

vodnej správy: 

Vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2017/007119 zo dňa 28.03.2017:  

1. Rešpektovať existujúci verejný vodovod a kanalizáciu v zmysle zák. 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 vyjadrenia ich prevádzkovateľov. 

2. Vodami z povrchového odtoku zo spevnenej plochy sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť kvalita alebo zdravotná 

bezchybnosť vôd, poškodzovať životné prostredie, nesmú sa zhoršovať odtokové pomery, ohrozovať alebo 

poškodzovať susedné nehnuteľnosti. 

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza, orgán štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve: 

Vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2017/007315 zo dňa 17.03.2017: 
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 odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii 

stavby. 

2. Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona                         

o odpadoch.  

 

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza, orgán štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny: 

Vyjadrenie č. OU-PD-OSZP-2017/007126-002 zo dňa 13.03.2017: 
- v prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať 

o súhlas na výrub obec Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

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

Vyjadrenie č. TSK/2018/04967-2 zo dňa 29.03.2018: 

 pred začatím stavebných prác a po ich ukončení zdokumentovať za účasti zástupcu SC TSK - Ing. Lukáš 

Vnučko, tel. kontakt: 0911/102 946 jestvujúci stav dotknutého úseku cestnej komunikácie III/1790 následne 

zaslať na SC TSK a Úrad TSK; 

 ak počas stavebných prác dôjde k narušeniu, poškodeniu alebo k samotnému rozkopaniu cesty III/1779 spätná 

úprava bude písomne odsúhlasená so zástupcom S C TSK s Ing. Lukášom Vnučkom. tel. kontakt: 0911 102 

946. 

 dodržať podmienky stanovené vyjadrením SC TSK č.SoS/15/2017/14.3.2017 zo dňa 31.07.2017; 

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

 počas stavebných prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená 

premávka na cestnej komunikácií III/1790; 

 počas stavebnej úpravy žiadame, zamedziť k znečisťovaniu povrchu cestnej komunikácie III/1790; 

 pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky cesty III/1790                         

a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie; 

 vybudovaním stavby nesmie dôjsť k sťaženiu podmienok údržby dotknutej cestnej komunikácie vozidlami                       

a mechanizmami SC TSK; 

 vybudovaním stavby nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestnej komunikácie Č. III/1790; 

 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je 

potrebné požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi o zvláštne 

užívanie pozemnej komunikácie a o určenie použitia dopravného značenia, link: 

https.//www.minv.sk/?_tlaciva_OCDPK_PD 

 5 dní pred začatím stavebných prác zaslať písomnú informáciu - kontaktné údaje na zodpovednú osobu za 

stavebné práce na SC TSK - cestmajsterstvo v Prievidzi kontaktná osoba Ing. Lukáš Vnučko, tel. kontakt: 

0911/102 946, e-mail: lukas.vnucko@sctsk.sk a odbor dopravy Úradu TSK, kontaktná osoba: e-mail: 

silvia.judinyova@tsk.sk 

 TSK má právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej 

dokumentácie; 
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Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín . 

Vyjadrenie č. SC/2017/746 zo dňa 31.03.2017: 

- Dodržiavať zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov                

a platné STN. 

- Odvodnenie spevnených plôch a chodníkov zabezpečiť tak. aby dažďové vody z objektov a súvisiacich plôch 

neboli odvádzané na cestnú komunikáciu a nespôsobovali zaplavovanie cesty III. triedy, ktorá je                    v 

správe SCTSK. 

- Zriadením nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa Ak sa po realizácii spevnených 

plôch a chodníka preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery, investor 

stavby na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na 

odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady. 

- Realizačné práce vykonávať bez zásahu do telesa cesty III. triedy, dodržať šírkové pomery cestnej 

komunikácie. 

- Pri oddelení spevnených plôch od cestnej komunikácie obrubníkom je potrebné zabezpečiť, aby sa na cestnej 

komunikácii nedržala voda. a to zabudovaním vpustí, ktorými bude voda dostatočne odvádzaná. 

- Po ukončení realizačných prác upraviť okolitý terén vrátane okolia cesty 

- Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej 

poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na vlastné náklady. 

- Počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste žiadny stavebný materiál. 

    SCTSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou 

predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok. 

    SCTSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný 

záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých 

nákladov. 

    SCTSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. triedy a na majetku a 

zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka. 

    Pred zahájením realizácie požiadať cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie a určenie dočasného 

dopravného značenia 

 

Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková 2, Prievidza: 

Záväzné stanovisko č. OU-PD-OCDPK-2017/007946- 002 zo dňa 04.04.2017: 

- počas realizácie stavebných prác nesmie dôjsť k znečisteniu cesty III/1790. Prípadné poškodenie alebo 

znečistenie cesty v zmysle § 9 ods. 5 a ods. 6 Zákona č. 135/1961 Zb. odstrániť okamžite na vlastné náklady 

a tiež pozastaviť práce, ktoré vedú k znečisťovaniu do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorniť 

na vzniknutú situáciu dopravným značením. 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, Prievidza  

Stanovisko č. ORPZ.-PD-ODI-29-087/2017 zo dňa 20.09.2017: 

 napojenie na miestnu komunikáciu bude realizované v zmysle STN bez narušenia odvodnenia komunikácie, 

 v mieste napojenia na miestnu komunikáciu nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace v rozhľade, 

 odstavné plochy riešiť v zmysle príslušnej STN, v potrebnom počte a rozmeroch (parkovacie plochy stavebne 

výškovo oddeliť od zelene a chodníka cestným obrubníkom), 

 v mieste napojenia na miestnu komunikáciu požadujeme umiestniť trvalé dopravné značenie PI „Daj prednosť 

v jazde!“, 

 pred začiatkom realizácie stavby požadujeme predložiť na vyjadrenie projektovú dokumentáciu prenosného 

dopravného značenia, 

 vyhradzujeme si právo v prípade, že si to vyžiada verejný záujem stanovisko doplniť, resp. zmeniť. 

 

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927, 010 47 Žilina: 

Vyjadrenie zn. 4600032764 zo dňa: 07.04.2017: 

1. V predmetnej lokalite katastra Kamenec pod Vtáčnikom, na ulici Bystričianska cesta, KN394/90, sa 

nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú 

orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (zelenou 

prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné) 
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2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z.,                

a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 

l meter, NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 .meter) Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 

celistvosť uzemňovacej sústavy. 

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy 

podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. 

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky smerovanej na             

e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSE- D. 

5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach                     v 

ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku 

Údržby Prievidza. 

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D musí realizátor prizvať zástupcu                

SSE - D z príslušného strediska Údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, 

prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. 

7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú 

stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho 

zariadenia. 

 

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26: 

Vyjadrenie č. TD/NS/0226/2017/Kr zo dňa 13.04.2017: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 

ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 

distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, 

alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

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

prevádzkovateľa SPP-D (p. Daniel Šimo, tel.č. +421 32 242 3203) najneskôr 7 dní pred zahájením 

plánovaných prác, 

 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 činnosti              

v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od obrysu 

existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení  

plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 

zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 

podsypu a 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, 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie 

a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských 

zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D 

na tel. č. : 0850 111 727, 

 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na  
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Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo 

výške 300,-€ až 150 000,-€, 

 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 702 01, 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 vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. 

 

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:  

Vyjadrenie č. 6611707254 zo dňa 14.03.2017: 

    Dodržať podmienky uvedeného vyjadrenia a Všeobecné podmienky SEK. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

    Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

      Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe 

kolaudačného  rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh  stavebníka. 

 

    Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou  nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť. 

  

    Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho  platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

    Stavebník, COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza, podal dňa 

18.04.2018, na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade  žiadosť o stavebné povolenie stavby: „067PREDAJŇA 

COOP JEDNOTA KAMENEC POD VTÁČNIKOM - SPEVNENÉ PLOCHY“ na pozemkoch parcelné                         

č. 394/90 a 394/1, v katastrálnom území Kamenec pod Vtáčnikom.  

    Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.                

    Obcou Kamenec pod Vtáčnikom bolo dňa 06.04.2018 pod číslom 689/2017/581/SOÚ vydané rozhodnutie 

o umiestnení stavby, právoplatné dňa 03.05.2018.  

 

    Obec Kamenec pod Vtáčnikom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, v zastúpení Spoločným obecným 

úradom v Novákoch, oznámil dňa 22.04.2018 stavebné konanie známym účastníkom konania, Obci Kamenec pod 

Vtáčnikom, správcom inžinierskych sietí a v zmysle ustanovenia § 61 ods.2  stavebného zákona upustil od 

miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe  pomery staveniska                         

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Účastníci konania mohli svoje námietky 

uplatniť písomne  alebo ústne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia. 

 

     Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie                z 

hľadísk  uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania                             a 

dotknutými orgánmi  štátnej správy a zistil, že uskutočnením stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentáciu stavby 

vypracovala oprávnená osoba /kvalifikovaná  osoba/.V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný  úrad 

dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. 
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     Posúdenie stavby vykonali: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, v zastúpení starostkou, Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru, Vápenická 4, Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Dlhá 3, Prievidza - ŠVS, OH a OPK, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Medzibriežková 2, Prievidza, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 

Trenčín, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Prievidza, Stredoslovenská 

vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, 

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenský plynárenský priemysel – 

distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

a ostatní účastníci územného konania. 

     Stavebný úrad ich požiadavky zahrnul do stavebného  povolenia. 

 

Projektant stavby:   

CADPROJEKT, s.r.o. PRIEVIDZA, Vladislav Chlpek, Ciglianska 9, Projektový ateliér Košovská cesta 24,                      

971 01 Prievidza 

 

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: do 100 000,000 eura.  

      

    Žiadateľ zaplatili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  znení 

neskorších právnych úprav v predpísanej čiastke 100,000 eura do pokladnice správneho orgánu.                                                                            

  

 

P o u č e n i e : 
       

         Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní  odo dňa doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor 

výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,  podaním odvolania na príslušnom stavebnom  

úradu – Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom. 

     Toto rozhodnutie po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing.  Dušan  ĎURIŠ                                                                                                                          

                                                                                                 starosta obce Kamenec pod Vtáčnikom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka, vlastníka stavby ak nie je stavebníkom, obec a stavebný úrad: 

 - overená projektová dokumentácia stavby. 
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Stavebné povolenie sa doručí: 

1. COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza  

2. Obec Kamenec pod Vtáčnikom, v zastúpení starostom obce 

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

4. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

5. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Medzibriežková  2, Prievidza 

6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 

7. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

8. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

9. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

10. CADPROJEKT, s.r.o. PRIEVIDZA, Vladislav Chlpek, Ciglianska 9, Projektový ateliér Košovská cesta 24, 

971 01 Prievidza 

11. neznámym vlastníkom susedných nehnuteľností  – verejnou vyhláškou 

12. Obec Kamenec pod Vtáčnikom zabezpečí doručenie oznámenia stavebného povolenia v zmysle § 69 ods. 1          

v spojení s § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.  

 

Obci Kamenec pod Vtáčnikom spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným úradom                            

v Novákoch v stavebnom konaní – do spisu. 

 


