
O B E C    R U D N I A N S K A   L E H O T A 

v zastúpení  Spoločným obecným úradom v Novákoch  
__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                V Novákoch dňa:  27. 2. 2023 

                                                                                                                číslo spisu : 460/2022/471/SOÚ                                                                                     

                                                                                                                Vybavuje: Ing. Mokrišová 

 

Verejná vyhláška    

Vyvesená dňa :   

Zvesená dňa : 
 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí  spojeného  územného a stavebného konania 

a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania   

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Stavebník  Radoslav Š T E F Á K. 972 26 Rudnianska Lehota č. 257,  

                   v zastúpení AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470/4, Ing. Anna Ţiaková, 971 01 Prievidza 

 

podal  dňa 12. 10. 2022  na Obci Rudnianska Lehota, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov (ďalej len  stavebný 

zákon), ţiadosť o stavebné povolenie na stavby : „ Novostavba garáţe a prístavba terasy s bazénom ” na 

pozemkoch parc. č. 1586/1,  367, 368,  369, 364  k. ú. Rudnianska Lehota.  

 

Ţiadosť bola doplnená dňa 24. 2. 2023. 

       

     Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a/ ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších právnych úprav (ďalej len stavebný zákon).  

 

     Dňom podania ţiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie v súlade 

s ustanovením § 36 a § 61 stavebného zákona.  

 

     Obec Rudnianska Lehota, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, oznamuje začatie spojeného 

územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a obci a známym účastníkom konania. 

Pretoţe sú stavebnému úradu dobre známe  pomery staveniska a ţiadosť poskytuje dostatočný podklad na  

posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods.2  stavebného zákona od miestneho 

zisťovania  a ústneho konania. 

 

     Účastníci  spojeného územného  a stavebného konania stavby  môţu svoje námietky uplatniť písomne, príp. 

na tel. č. 0940 636 406, e- mail : eva.mokrisova@novaky.sk, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia tunajším úradom, inak sa ne neprihliadne. 

     Do podkladov rozhodnutia je moţné nahliadnuť  na Spoločnom obecnom úrade v Novákoch, po dohode na 

tel. č. 0940 636 406, príp. e-mail : eva.mokrisova@novaky.sk. 

 

     V rovnakej lehote môţu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z  orgánov 

štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí poţiadať o predĺţenie lehoty pre vyjadrenie tunajší 

stavebný úrad pred jej uplynutím. Na pripomienky uplatnené po určenom  termíne, nebude prihliadnuté. 
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     Podľa ustanovenia § 61 ods.5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺţenej  

lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, ţe so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných  záujmov súhlasí. 

 

     V prípade, ţe sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloţí jeho zástupca písomnú plnú moc             

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

                                                                    

 

 

                                                                                                                Ing. Eva Mokrišová 

         referentka SOÚ pre stavebné konanie  

 

 

 

 

Príloha : situácia stavby 

 

 

Doručí sa : 

1. Radoslav Š T E F Á K. 972 26 Rudnianska Lehota č. 257,  v zastúpení AZ REAL PD, s. r. o., Nová 470/4, 

Ing. Anna Ţiaková, 971 01 Prievidza 

2. Obec Rudnianska Lehota, v zastúpení starostom obce, 972 26 Rudnianska Lehota č. 225   

3. Ing. Dušan Homola,  972 32 Chrenovec –Brusno č. 551 

4. Daniel Váţny, 972 27 Nevidzany č. 5 

5.  Q-1, s.. r.o., Ing. Martin Dzurko, Školská 668/68A, 972 11 Lazany 

6.  Danuša Haragová, 972 26 Rudnianska Lehota č. 196 

7. Martin Krechňák, Vajnorská 50, Bratislava 

8. Ladislav Štefanec, 972 22 Nitrica č. 411 

9. Jana Pilátová, 972 25 Diviaky nad Nitricou č. 774  

10. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

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

12. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a PK, G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza 

13. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Ţilina 

14. Slovak Telekom, a. s., Ţilina, Poštová 1, 010 01 Ţilina 

15. StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

16. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

17. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza 

18.  Ostatní a neznámi účastníci konania verejnou vyhláškou vyvesenou na viditeľnom mieste - prostredníctvom 

Obce Rudnianska Lehota, spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní.  Posledný deň tejto lehoty  je dňom 

doručenia. 

19. a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O B E C   RADOBICA 
___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      Nováky,  dňa: 19.11.2007                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               číslo spisu: 233/2007/317/SOÚ 

                                                                                                                                 Vybavuje: Ing. Tuliková                               
 

 

 

 

 

 

S T A V E B N É      P O V O L E N I E 
 

 

   

  Stavebník,      Mgr. Jana Havrilová,  

  adresa:            Ul. Ľ. Fullu č. 13, 841 05 Bratislava,  

                         v zastúpení Ing. Antonom Ignačákom, Ul. Miloša Uhera č. 14, 036 01 Martin, 
 



podal dňa 13.09.2007, (s doplnením právoplatného rozhodnutia o povolení odstránenia stavieb: Rodinných 

domov súpisné č. 107 a 108 na pozemkoch parcelné  č. 64/2 a 64/1 v katastrálnom území Radobica., dňa 

06.11.2007) na Obci Radobica, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb.                         

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), ţiadosť                   

o stavebné povolenie na stavbu: „Rodinný dom“ na pozemku parcelné č. 64/1, 64/2, 62 v katastrálnom území 

Radobica., na ktorú podľa § 39a/ ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad  spojil  konanie o umiestnení stavby 

so stavebným konaním.        

 

Ostatní účastníci konania sú: 

1. Obec Radobica, v zastúpení starostkou obce 

2. Ing. Peter Šimrák – NIKA, Vápenická 5, 971 01 Prievidza 

3. Ing. Tibor Mitura – miko, projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad 

4. Dana Jančichová, 972 48 Radobica 106 

5. Helena Francová, 972 48 Radobica 109 

6. Pavel Pravda a Magdaléna, 972 48 Radobica 109 

7. SC TSK, Správa a údrţba, Priemyselná 4, 971 26  Prievidza  

8. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, o. z. 03 , V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza 

9. Stredoslovenská energetika, a.s. Ţilina, Vápenická 18, 971 01 Prievidza 

10. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava., LC , Vápenická 16, 971 01  Prievidza 

 

     Obec Radobica (ďalej len stavebný úrad) príslušný v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal podľa § 37, 

§ 39a/, § 62 a § 63 stavebného zákona ţiadosť v spojenom územnom  a stavebnom konaní a rozhodol takto:                         

 
 

  Stavba:    Rodinný dom   
                na pozemku parcelné č. 64/1, 64/2, 62      

                   v katastrálnom území Radobica,  
 

(ďalej len stavba) 

 

pozostávajúca z častí  (stručný opis, kapacita):                            

- samostatne stojaci rodinný dom, jednopodlaţný, s obytným podkrovím, čiastočne podpivničený, obsahujúci  

1 byt, 

- napojenie na verejné rozvody vody, elektrickej energie, plynu a kanalizačné napojenie na ČOV, ktoré povoľuje 

Obvodný úrad ţivotného prostredia, Dlhá 3, Prievidza,  ŠVS,  

sa podľa § 39, § 39a/  a §  66 stavebného zákona a § 4 a § 10 vyhl. MŢP SR č. 453/2000 Z. z. 

 

p o v o ľ u j e. 
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Pre uskutočnenie  a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1.  Stavba  bude umiestnená na pozemku podľa výkresu situácie na podklade kópie z mapy katastra 

nehnuteľností, ktorá je prílohou tohoto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. 

 

2.  Stavba  bude  uskutočnená podľa  dokumentácie  overenej  v  stavebnom  konaní, ktorá je súčasťou tohoto 

stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny 

nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia  stavebného úradu. 

 

3.  Pri  uskutočňovaní stavby  je  nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dodrţať Nariadenie vlády SR                            

č. 510/2001 Z. z., ktoré určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné poţiadavky na staveniská. 

 

4.  Pri  uskutočňovaní stavby musia byť dodrţané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona 

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

dodrţať príslušné STN.  

 

5. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 



O predĺţenie doby uskutočňovania stavby treba vopred poţiadať stavebný úrad. 

 

6. Stavbu bude uskutočňovať: stavebník svojpomocou. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať 

stavebný dozor: Ing. Peter Šimrák – NIKA, Vápenická 5, 971 01 Prievidza. 

 

7.  Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota        

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

Stavebník od prvého dňa prípravných prác aţ do ukončenia stavebných prác vedie stavebný denník. 

 

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

začatie stavby.   

 

9.  Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a uţívaní stavby, na plnenie poţiadaviek uplatnených 

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

dopravného technického vybavenia, na napojenie na tieto siete, na dodrţiavanie príslušných technických 

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

stavby a zariadenia staveniska: 

 

a) Pred začatím výkopových prác na stavbe a v mieste realizácie prípojok na inţinierske siete, poţiadať správcov  

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

 

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

susedných nehnuteľností ako i priľahlej komunikácie. 

 

c) Stavebník dodrţí pripomienky uvedené vo vyjadreniach: 

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. B. Bystrica, o.z. 03 , V. Clementisa 52, Prievidza: 

Vyjadrenie zn.: 512-321/Šc-2007  zo dňa 12.09.2007: 

- Vodomerná šachta musí byť vybudovaná na existujúcej vodovodnej prípojke v súlade s platnými normami 

a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru. V prípade hotového výrobku musí byť 

tento označený značkou zhody v zmysle zákona o stavebných výrobkoch č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

- Osadenie meradla môţe vykonať len poverený pracovník prevádzkovateľa. 

- Náklady na montáţ meradla spotreby vody hradí ţiadateľ. 

- Ţiadateľ musí poţiadať o montáţ meradla spotreby vody minimálne tri dni pred zahájením prác a je povinný 

doloţiť nasledovné doklady: ţiadosť o montáţ meradla spotreby vody, list vlastníctva k predmetnej 

nehnuteľnosti, projektovú dokumentáciu schválenú v stavebnom konaní, objednávku a doklad o zaplatení 

zálohy, vyjadrenie správcov podzemných vedení, povolenie k zvláštnemu uţívaniu komunikácie alebo 

verejného priestranstva, stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, odberateľskú zmluvu. 
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- Po splnení všetkých podmienok uvedených v predchádzajúcom bode vykoná poverený pracovník montáţ 

meradla spotreby vody a ostatné práce v rozsahu objednávky. 

- Pred zahájením zemných prác plynovej prípojky poţiadate pracovníka prevádzky vodovodu v Novákoch 

o presné vytýčenie verejného vodovodu. 

- Kriţovanie navrhovanej plynovej prípojky s existujúcim verejným vodovodom ţiadame zrealizovať v súlade 

s ustanoveniami STN 73 6005 „Priestorová úprava vední technického vybavenia“. 

- Pred obsypaním plynovej prípojky v mieste kriţovania s verejným vodovodom prizvete pracovníka 

prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu verejného vodovodu a boli dodrţané ustanovenia 

STN 73 6005. 

 

Stredoslovenská energetika, a.s., Ţilina, Vápenická 18, Prievidza:  

Vyjadrenie zn.: 7300/PD/07/A-0931  zo dňa 20.09.2007: 

- El. prípojka bude realizovaná v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou v zmysle platných STN        

a Zákona č. 656/2004 Z. z.   

- El. prívod od istiacej skrine po elektromerovú rozvodnicu (ďalej len ER) vrátane, si zrealizuje stavebník na 

svoje náklady. ER bude osadená na hranicu pozemku tak, aby bola prístupná z verejného pozemku. Práce na 

elektrickom prívode a montáţ ER smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z.  

- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom je In=3x25A, s charakteristikou B. 

- Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je potrebné riešiť mimo plombovanej časti elektromerového rozvádzača. 



- Vyhotovenie ER musí vyhovovať podmienkam stanoveným STN EN 60439. Meranie el. energie riešiť 

v samostatnom ER, ktorý sa umiestni na verejne prístupné miesto. Pred ER musí byť voľný rovný priestor 

aspoň 800mm a min výška spodného okraja ER nad upraveným terénom 600mm. V prípade umiestnenia ER 

v blízkosti podperného bodu, je potrebné dodrţať vzdialenosť 2m.. V prípade potreby blokovania 

elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase 

ţiadosti pripojenia týchto elektrospotrebičov.  

- Pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu el. energie v neprospech 

ostatných odberateľov, inak môţe v zmysle Zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. dodávateľ elektrickej 

energie v nevyhnutnom rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku el. energie. 

- Pri prihlasovaní odberného miesta odberateľ predloţí: protokol o kusovej skúške ER (správu o kusovej 

skúške) správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického prívodu do ER, projekt prípojky NN – 

vyjadrenie SSE-D, a.s., list vlastníctva.  

 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, OZ Prievidza: 

Vyjadrenie číslo  576/2007//Sá zo dňa 10.10.2007: 

- Pred realizáciou stavby (zemných prác) inţinierskych sietí poţadujeme presné vztýčenie existujúceho 

plynárenského zariadenia, ktoré Vám na základe Vašej objednávky (na vytýčenie a následnú kontrolu) 

predloţenú na LC Prievidza zabezpečí majster údrţby PS Prievidza. 

- Dodrţať ochranné a bezpečnostné pásmo o minimálnej vzdialenosti od plynovodu podľa zákona č. 656/2004 

Z. z  a STN 73 6005, STN 38 6413, STN 38 6415 . 

- Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5m na kaţdú stranu od 

osi plynovodov a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení. 

- Pri obnaţení, kriţovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, ţiadame prizvať 

pracovníka TC, alebo PS Prievidza ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo k poškodeniu našich sietí. 

Kontroly budú zaznamenané do Vášho stavebného denníka. 

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, má realizátor stavby povinnosť na poţiadanie 

pracovníka SPP (TC, PS), na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti plynovodov a prípojok. 

- V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami 

vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené pracovníkmi SPP 

LC Prievidza. 

- Kriţovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 73 6005. Pri zistení nedodrţania tejto normy nebude 

z našej strany poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie a budeme nárokovať od investora prekládku tohto 

zariadenia na jeho náklady. 

- K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné doloţiť stavebnému úradu porealizačné vyjadrenie od SPP 

– Distribúcia a. s Prievidza. 

 

d) Dodrţať znenie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ukladá povinnosť všetkým 

fyzickým a právnickým osobám  postupovať pri vykonávaní akejkoľvek činnosti tak, aby nedochádzalo              

k zbytočnému  úhynu rastlín a ţivočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov. 
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e) Podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas výstavby musí nálezca ohlásiť ihneď nález Krajskému  úradu Trenčín, 

príslušnému stavebnému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu. Nález sa musí ponechať bez 

zmeny aţ do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou 

osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, 

pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Podľa § 40 

zákona NR SR č. 49/2002 Z. z.. o ochrane pamiatkového fondu archeologický nález môţe vyzdvihnúť 

a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu. 

 

f) Nepoškodiť a nenarušiť príslušenstvo verejných komunikácii a ciest a prípadné znečistenie, resp. poškodenie 

ihneď odstrániť na vlastné náklady. 

 

10.  Vzhľadom na to, ţe sa jedná o jednoduchú stavbu,  stavebný úrad v zmysle § 75a/ ods. 1 stavebného zákona 

upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby osobou  alebo organizáciou k tomu oprávnenou, a v zmysle              

§ 75a/ ods. 2 stavebného zákona zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou overenou 

v stavebnom konaní sám stavebník. 



 

11. 15  dní  po  doručení  poţiada  stavebník  tunajší  stavebný  úrad  o potvrdenie právoplatnosti tohoto 

rozhodnutia. 

 

12. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uţívanie moţno uţívať len na základe 

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

 

 

 

     Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola 

stavba začatá. 

  

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

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

     Námietky účastníkov konania: neboli uplatnené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

     Stavebník, Mgr. Jana Havrilová, bytom Ul. Ľ. Fullu č. 13, 841 05 Bratislava, v zastúpení Ing. Antonom 

Ignačákom, bytom Ul. Miloša Uhera č. 14, 036 01 Martin, podal dňa 13.09.2007, (s doplnením právoplatného 

rozhodnutia o povolení odstránenia stavieb: Rodinných domov súpisné č. 107 a 108 na pozemkoch parcelné                

č. 64/2 a 64/1 v katastrálnom území Radobica., dňa 06.11.2007) na Obci Radobica ţiadosť o stavebné povolenie 

na stavbu: „Rodinný dom“ na pozemku parcelné č. 64/1, 64/2, 62 v katastrálnom území Radobica.      

 

     Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § -u 39a/ ods. 4 stavebného zákona pre spojenie územného konania 

o umiestnení stavby so stavebným konaním. 

 

     Ţiadosť bola podaná v zmysle § 3 a § 8 vyhl. MŢP SR č. 453/2000 Z. z.. 

     

     Obec Radobica, ako príslušný stavebný úrad, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, oznámil 

podľa § 36 a § 61 stavebného zákona dňa 30.08.2007 začatie spojeného územného a stavebného konania 

všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a v zmysle ustanovenia § 61 ods.2  

stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania  a ústneho konania, pretoţe sú stavebnému úradu dobre 

známe  pomery staveniska a ţiadosť poskytuje dostatočný podklad na  posúdenie navrhovanej stavby. Účastníci 

konania mohli svoje námietky uplatniť písomne  alebo ústne najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia .     
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     Stavebný úrad v uskutočnenom spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal predloţenú ţiadosť 

o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 39a/,  § 62 a  § 63 stavebného zákona, 

prerokoval ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, ţe uskutočnením stavby nie je 

ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

konania.  

 

     Posúdenie stavby vykonali: Obec Radobica, v zastúpení starostkou obce; Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, odštepný závod 03 Prievidza; Stredoslovenská energetika, a.s., Ţilina; 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava; Slovak Telecom, a. s.,  Námestie slobody 6, Bratislava;                   

a ostatní účastníci spojeného územného a stavebného konania.  

     Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia. 

     Na základe vyššie uvedeného, predloţených dokladov, ako aj uskutočneného ústneho konania, nenašiel 

stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

     Projektant stavby:  

Ing. Tibor Mitura – miko, projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad 

 

     Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 3 200 000,- Sk. 

       



     Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 

 

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

neskorších právnych úprav v predpísanej čiastke 1000,-  Sk do pokladnice správneho orgánu.                                                                           

 

 

P o u č e n i e: 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu sa moţno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolať do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na príslušnom stavebnom úrade – Obec Radobica. 

     Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť 

a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.  

     Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                               Marta   K O Š O V S K Á                                                                                                                          

                     starostka obce  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka a stavebný úrad:  

1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľností so zakreslením umiestnenia stavby. 

2. Dokumentácia stavby overená Spoločným obecným úradom v Novákoch v stavebnom konaní. 
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Stavebné povolenie sa doručí: 

1. Mgr. Jana Havrilová, Ľ. Fullu 13, 841 05 Bratislava, v zastúpení Ing. Antonom Ignačákom, Miloša Uhera  

14, 036 01 Martin,  

2. Obec Radobica, v zastúpení starostkou obce 

3. Ing. Peter Šimrák – NIKA, Vápenická 5, 971 01 Prievidza 

4. Ing. Tibor Mitura – miko, projekčná kancelária, Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad 

5. Dana Jančichová, 972 48 Radobica 106 

6. Helena Francová, 972 48 Radobica 109 

7. Pavel Pravda a Magdaléna, 972 48 Radobica 109 

8. SC TSK, Správa a údrţba, Priemyselná 4, 971 26  Prievidza  

9. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, o. z. 03 , V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza 

10. Stredoslovenská energetika, a.s. Ţilina, Vápenická 18, 971 01 Prievidza 

11. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava., LC , Vápenická 16, 971 01  Prievidza 

 

Obci Radobica spolu s dokumentáciou stavby overenou Spoločným obecným úradom v Novákoch v stavebnom 

konaní - do spisu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


