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OKRESNÝ
ÚRAD
NITRA

odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií
Štefánikova trieda 69, 949O1 Nitra

v Nitre dňa 06.09.2017

Číslo spisu: OU-NR-OCDPK-2017/025400

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Vee
r jnávyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad (ďalej len „OÚ Nitra OCDPK") podľa ustanovenia § 3a ods.3 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a podľa ustanovenia § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť stavebníka zo dňa 12.06.2017
Mesto Zlaté Moravce,
Mestský
úrad
v Zlatých Moravciach,
ul. 1. mája č. 2,
953 01 Zlaté Moravce, v zastúpení PaedDr. Dušanom Husárom, primátorom Mesta
Zlaté Moravce, IČO : 00308676 (ďalej len „stavebník") s dotknutými orgánmi, so známymi
účastníkmi konania, ako aj účastníkmi konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy,
postupom podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podkladov a stanovísk
podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona

v ydáva
sta vebn é

povo 1en ie,

ktorým podľa ustanovenia§ 66 stavebného zákona

povoľ u je stavb u
„Úprava križovatky ciest 11/511, 111/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce", S0-01
Stavebné úpravy ciest 11/511 a 111/1626, S0-02 Stavebné úpravy MK ul. 1. mája
a chodníkov, k:ú. Zlaté Moravce.

na parcelách číslo: pare. C-KN č. 1708/1 LV č. 3453 - stavebný pozemok vo vlastníctve:
Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33;
pare. E-KN č. 5604 LV č. 5417 - stavebný pozemok vo vlastníctve :
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 O1;
pare. E-KN č. 5607 LV č. 5417 - stavebný pozemok vo vlastníctve:
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 O1;
pare. E-KN č. 5605 LV č. 5417 - stavebný pozemok vo vlastníctve:
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01;
pare. E-KN č. 5686 LV č. 5417 - stavebný pozemok vo vlastníctve :
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 O 1;
-

-

-

-

-
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pare. E-KN č. 5689- LV č. 5417- stavebný pozemok vo vlastníctve :
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 O1;
pare. E-KN č. 1710- LV č. 5417 stavebný pozemok vo vlastníctve :
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01;
pare. E-KN č. 1853- LV č. 3453- stavebný pozemok vo vlastníctve :
Mesto Zlaté Moravce, ul. 1.mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 33;
pare. E-KN č. 5608 - LV č. 5417 - stavebný pozemok vo vlastníctve :
Mesto Zlaté Moravce, 1. mája 2, Zlaté Moravce, PSČ 953 01;
pare. C-KN č. 1853/1- LV. č. 2386 - stavebný pozemok vo vlastníctve :
Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP
2, Zlaté Moravce, PSČ 953 30
pare. C-KN č. 1853/2 LV č. 2386 - stavebný pozemok vo vlastníctve :
Nitriansky samosprávny kraj- Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP
2, Zlaté Moravce, PSČ 953 30
-

-

Ku ktorým má :

pare. C-KN č. 1708/1 stavebník má vlastnícke právo na základe
LV č. 3453;
pare. E-KN č. 5604- stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. E-KN č. 5607- stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. E-KN č. 5605 - stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. E-KN č. 5686 - stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. E-KN č. 5689 - stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. E-KN č. 1710 - stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. E-KN č. 1853 - stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 3453;
pare. E-KN č. 5608 - stavebník má vlastnícke právo na základe LV č. 5417;
pare. C-KN č. 1853/1 stavebník má právo uskutočniť stavbu na základe
Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy GEN_450/2017, CS 05621/2017/
PRAV, CZ 17584/2017, účinná dňa 28.07.2017, vyjadrenia NSK,
číslo CS 6134/2016, CZ 18991/2016 z 24.08.2016;
pare. C-KN č. 1853/2 - stavebník má právo uskutočniť stavbu na základe
Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy GEN_450/2017, CS 05621/2017/
PRAV, CZ 17584/2017, účinná dňa 28.07.2017, vyjadrenia NSK,
číslo CS 6134/2016, CZ 1899112016 z 24.08.2016;
-

-

Charakter stavby : trvalá
Účel st�vby : inžinierska stavba.
Popis stavby :
SO-O 1 stavebné úpravy ciest II/511 a 111/1626
Predmetný objekt S0-01 je hlavným objektom stavebnej úpravy križovatky ciest II/511
a IIl/1626 (ulice Sládkovičova, Prílepská), ktorý rieši prestavbu súčasnej úrovňovej
štvorramennej križovatky na malú okružnú križovatku a nachádza sa v pripojení miestnej
komunikácie ul. 1. mája pred Mestským úradom v Zlatých Moravciach. Riešená križovatka sa
nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce, v zastavanom území mesta, v dotyku
s centrálnou mestskou zónou.
Do riešenia objektu SO-O1 patrí:
obe ramená „1" a „2" cesty Il/511 (Sládkovičovej ulice) a rameno „3" cesty III/1626
(Prílepskej ulice) so smerovými ostrovčekmi
vozovka po ovále križovatky s prstencom a stredovým ostrovčekom
·.
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výškové osadenie križovatky pre zabezpečenie odtoku vody z oválu na vedľajšie ramená,
na ktorých sú osadené resp. preložené odvodňovacie zariadenia
prekládky jestvujúcich uličných vpustov s pripojením na jestvujúce prípojky vpustov a do
jestvujúcej kanalizácie
dopravné značenie zvislé a vodorovné pre celú stavbu
S0-02 Stavebné úpravy MK ul. 1. mája a chodníkov
Do riešenia objektu S0-02 patria:
stavebné úpravy ramena „4" miestnej komunikácie ul. 1. Mája, vrátane smerového
ostrovčeka
všetky chodníky po obvode križovatky k pešiemu prepojeniu priechodov pre chodcov
odvodnenie vozoviek ramena „4" a pozdÍžnym spádovaním od oválu okružnej križovatky
zosilnené chodníky v miestach vjazdov na pozemky
úpravy terénu po vonkajšom obvode spevnených plôch
dopravné značenie zvislé a vodorovné
Rameno „4" predstavuje miestnu komunikáciu, ktorou je v súčasnej dobe trasovaná
obchádzka z cesty Il/511 pre nákladnú (obchádza sa centrálna mestská zóna) z trasy cesty
1/65 v smere na Topoľčianky- Skýcov- Veľké Uherce, kde sa Il/511 pripojí na trasu 1/64.
Vzhľadom na vytvorenie potrebných parametrov ramena „4" v pripojení na ovál okruhu je
potrebné zrušiť 3 parkovacie miesta s pozdÍžnym radením pred mestským úradom a preložiť
oplotenie so vstupnou rampou do redakcie Tekovských novín.

K umiestneniu stavby vydala obec Tesárske Mlyňany, ako určený a príslušný všeobecný
stavebný úrad územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 728/2016-002-Rf, dňa 09.01.2017.
Právoplatnosť nadobudlo dňa 7.2.2017.
Obec Tesárske Mlyňany, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 120 ods.2 stavebného
zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia pod č. 455/2017-001-Rf, zo dňa 01.06.2017.
Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby vypracoval oprávnený projektant
Ing. Štefan Lisý- autorizovaný stavebný inžinier, Dunajská ul. č. 18, 949 11 Nitra.
Ostatné stavebné objekty a prevádzkové súbory stavby, uvedené v územnom rozhodnutí č.j.
728/2016-Rf nie sú predmetom tohto stavebného povolenia, nakoľko ich povoľovali iné
všeobecné a špeciálne stavebné úrady v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a osobitných
právnych predpisov.

Na uskutočnenie stavby: „Úprava križovatky ciest 11/511, 111/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté
Moravce", S0-01 Stavebné úpravy ciest 11/511 a 111/1626, S0-02 Stavebné úpravy MK ul.
1. mája a chodníkov, k.ú. Zlaté Moravce sa určujú podmienky:
·-

1. stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto povolenia (pre stavebníka), prípadne zmeny nemôžu byt' urobené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu;
2. pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti
a autorizačné
overenie
vybraných
geodetických
a kartografických
činností
autorizovaným geodetom a kartografom;
3. pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb
na stavenisku;
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4. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt' dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré
upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické
normy;
5. stavba bude uskutočnená dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním
a stavebník v zmysle § 66 ods.3 písm.h) stavebného zákona je povinný oznámiť meno
(názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania
podľa § 62 ods.1 písm.cl) stavebného zákona;
6. stavebník je povinný v súlade s § 66 ods.2 písm.h) stavebného zákona oznámiť písomne
stavebnému úradu presný dátum začatia stavby;
7. na stavbe musí byt' k dispozícii dokumentácia a všetky d�klady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby, stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46 d
stavebného zákona;
8. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom
vykonania štátneho stavebného dohľadu;
9. stavba nesmie byt' začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
(§ 52 zákona č. 7111967 Zb. v znení neskorších predpisov), stavebník je povinný si
vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia;
10. stavebné povolenie podľa§ 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadosť o predÍženie platnosti
stavebného povolenia musí byt' podaná včas tak, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do
uplynutia platnosti stavebného povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia
stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tohto termínu o jeho predÍženie;
11. pred dokončením stavby zabezpečí stavebník porealizačné zameranie stavby oprávnenou
osobou, pričom geometrický plán musí byt' overený Okresným úradom Zlaté Moravce,
katastrálnym odborom;
12. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79
stavebného zákona).
13. Pred realizáciou stavby musia byť preložené inžinierske siete súvisiace s realizáciou
stavby:
Zlaté

„Úprava
Moravce",

križovatky
v rozsahu

ciest

stavebných

11/511

a

objektov,

MK

ul.

uvedených

1.

mája

v územnom

rozhodnutí, ktoré vydala Obec Tesárske Mlyňany, pod číslom 728/2016-002-Rf, zo
dňa 09.01.2017, právoplatné dňa 7.2.2017.

14. Podmi�nky yyplýyajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:
14.1. ÚNSK - stanovisko - č. CS 6134/2016, CZ 18991/2016 z 24.08.2016

-

Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľností vo vlastníctve NSK,
- miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,
- všetky práce súvisiace s realizáciou úpravy križovatky budú vykonané na náklady
investora stavby,
- prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnostiach odstráni investor na vlastné náklady,
- po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu,
- investor je povinný zaslať návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
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14.2. ÚNSK - stanovisko číslo CS 186/2017, CZ 12630/2017 z 9.6.2017 -

- technickým riešením úpravy predmetnej okružnej križovatky musí byť zabezpečené dôsledné
odvodnenie, najmä v úseku medzi ramenom č. 1 a ramenom č. 3 križovatky,
- stykovú škáru v celej šírke napojenia ramien existujúceho a nového krytu vozovky utesniť
a zaliať pružnou asfaltovou zálievkou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky (viď
pozdÍžne profily ramien okružnej križovatky),
- stavebný objekt SO 01 stavebné úpravy ciest II/511 a llI/1626 a pozemky pod ním prejde do
vlastníctva NSK,
- Nitriansky samosprávny kraj sa bude spolupodieľať na realizácii predmetnej stavby.
-

14.3. RSÚ C, a.s. Nitra - vyjadrenie číslo 523/2017, z 9.5.2017

- súhlasné stanovisko, zároveň žiadajú stavebníka, aby vyzískaný a pre správcu komunikácií ešte
použiteľný stavebný materiál z búracích prác v telese ciest II/511 a III/1626 t.j. vyfrézovaný
materiál z asfaltového krytu vozovky, odstránené zvislé dopravné značenie, cestné obrubníky,
bet. prídlažby.. odovzdali správcovi cestnej komunikácie - RSÚC Nitra, a.s. v zastúpení ved.
CM Zlaté Moravce Mgr. Miroslav Ďuráček.
-

„

14.4. RÚVZ Nitra - záväzné stanovisko - č. HZP/A/2016/02485 z 2.8. 2016-

Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.5. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia - záväzné stanovisko - č. OU
ZM-OKR-20171001023-2 z 25.5.2017 -

Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.6. ORHaZZ Zlaté Moravce - stanovisko - ORHZ-ZMl-256/2017 z 3.5.2017-

Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.7. Krajský pamiatkový úrad Nitra - rozhodnutie - č. KPUNR-2017/12226-3/37218/Gaz
z 16.5.2017-

Požiadavky pre realizáciu úpravy v zmysle predloženého zámeru, podmienky z hľadiska ochrany
archeologických nálezov alebo nálezísk, podmienky z hľadiska ochrany zelene, všeobecné
podmienky sú dané samotným rozhodnutím.
14.8. Okresný úrad Zlaté Moravce - odbor starostlivosti o ŽP - odpadové hospodárstvo vyjadrenie - č. OU-ZM-OSZP-2017/000915-02 VA z 10.05.2017 -

- plniť povinnosti držiteľa odpadov podľa§ 14 zákona o odpadoch v súlade s § 77 ods. 2 zákona
o odpadoch, pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach
a demolačných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je
pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva,
- odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na
zhodnotenie, pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, je potrebné zabezpečiť ich
zneškodnenie oprávneným subjektom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov pri stavebných prácach zabezpečiť, aby nedochádzalo
k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie „N" - nebezpečný a s komunálnymi
odpadmi,
- požiadať podľa § 99 ods. l písm.b) bod 5 zákona o odpadoch príslušný orgán štátnej správy
v odpadovom hospodárstve o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní, a predložiť
doklady o množstve a spôsobe odpadov, ktoré vznikli počas realizácii stavby,
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- pri realizácii uvedenej stavby je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového
hospodárstva.
14.9. Okresný úrad Zlaté Moravce - odbor starostlivosti o ŽP - orgán štátnej vodnej
správy - vyjadrenie - č. OU-ZM-OSZP-2017/000906-02-KD z 04.05.2017 -

Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.10. Okresný úrad Zlaté Moravce - odbor starostlivosti o ŽP - orgán ochrany prírody
a krajiny - vyjadrenie - č. OU-ZM-OSZP-2017/000908-002 z 06.05.2017,

1. Nakoľko drevina druhu lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) rastúca na pozemku s parcelným
číslom KN-C 1708/l, pri Mestskom úrade Zlaté Moravce, nezasahuje do plánovaného cestného
telesa, nerealizovať jej výrub podľa S0-09 sadové úpravy za predpokladu dodržania parametrov
uvedených v STN 73 611O - Projektovanie miestnych komunikácií. časť 12.3 .4 Chodníky.
2. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov
a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods.3 zákona č.
543/2002 Z.z. alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s§ 47 ods.4 zákona č. 545/2002 Z.z..
3. Prekážajúce konáre drevín odstraňovať len do takej miery, aby nedošlo k bezprostrednému
alebo následne k podstatnému a trvalému zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín
alebo k zapríčineniu ich odumretia.
4. Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonávať len vo
vegetačnom období od 01.apríla do 30.septembra a v súlade s STN 83 4010 - Ochrana prírody,
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie ďalej len „STN 83 7010"), časť 3.2 Rez.
5. Pri stavebných činnostiach a hÍbení výkopov v blízkosti drevín postupovať v zmysle STN 83
701O, časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach a časť
4.2.4 HÍbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia.
6. Podľa § 34 ods.3 a § 35 ods.8 zákona č. 543/2002 Z.z. sa na nález chránenej rastliny
a chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné
Predpisy - § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon.
7. V prépad nálezu chráneného živočícha oznámiť podľa § 35 ods.6 zákona č. 543/2002 Z.z.
bezodkladne túto skutočnosť organizácii ochrany prírody (Štátna ochrana prírody Slovenskej
republiky, Správa CHKO Ponitrie, tel.č. 0903 298 311, 0903 298 312.
8. Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu v stavebných objektoch
pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo
staveniska, resp. objektu.
Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavebný úrad.
Na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas
(rozhodnutím) Mesta Zlaté Moravce podľa § 47 ods.3 a§ 48 ods. l zákona č. 543/2002 Z.z.,
v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z.z.")
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 24/2003 Z.z.").
právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte
pred vydaním stavebného povolenia.
Pri výstavbe a užívaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany
prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.
14.11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie - č. 35140/2017
z 23.05.2016 -

1. V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádzajú inžinierske siete v našej prevádzke
(ďalej IS).
2. Súhlasíme s navrhovanou preložkou vodovodu vetva A l - TLT DN 200 dÍžky 38,50 m a TLT
DN 150 dÍžky 4,70 m v trase ul. Sládkovičova - ul. 1. Mája. V Mieste križovania s vozovkou
okružnej križovatky bude vodovodné potrubie uložené do chráničky D 426 dÍžky 25,65 m.
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Prístup k potrubiam je riešený cez navrhnuté armatúry šachty AŠ 1, AŠ2 vnútorných rozmerov
3100x2450 mm. Vstupy do šachiet budú zabezpečené cez plastový poklop 600x600
a technologický plastový poklop 900x600 mm.
3. Súhlasíme s navrhovanou preložkou vodovodu- vetva Al -1 TLT DN 150 dÍžky 34,50 m zásobného vodovodného rádu ul. Sládkovičova - ul. 1. Mája v trase od AŠ2 s ukončením
v zelenom páse pred MÚ.
4. Súhlasíme s navrhovanou preložkou vodovodu vetva A2- TLT DN 200 celkovej dÍžky 61,40
m zásobného vodovodného rádu - ul. Sládkovičova v trase od AŠ 1 po OÚ na ulici Prílepská.
V úsekoch AŠI - AŠ 3 a AŠ4 bude vodovodné potrubie uložené do chráničiek D 426xl0 m
dÍžok 17,50 m a 30,40 m
5. Súhlasíme s preložkou vodovodu - vetva A2-1 - TLT DN 150 dÍžky 22,60 m zásobného
vodovodného radu ul. Sládkovičova - ul. Prílepská. Trasa vedie od AŠ3 ul. Sládkovičova po
zelený pás v ul. Prílepská.
6. Pred realizáciou predmetnej stavby požadujeme vytýčiť všetky IS príslušnými
prevádzkovateľmi. rs vytýčime na základe objednávky stavebníka.
7. Pri krytí, súbehu a krížení IS požadujeme dodržať STN EN 805, STN EN 725, vrátane STN
73 6005, zároveň požadujeme dodržať ochranné pásma IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
8. Ostré prepoje navrhovaných preložiek vodovodu zrealizuje stavebník pod odborným
dohľadom pracovníkov OZ NR. Náklady odstávok a prác s tým spojených znáša stavebník.
Stavebník zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou počas odstávok na vlastné náklady.
9. Ku zemným prácam realizovaných o ochrannom pásme IS žiadame prizvať našich odborných
pracovníkov, v ochrannom pásme IS požadujeme realizovať ručný výkop.
1O. Žiadame byt' prizvaní ku všetkým prácam týkajúcich sa preložiek vodovodov, ktoré budú
v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupné. Žiadame byt' prizvaný
k vykonávaným skúškam.
11. Požadujeme v zmysle § 27 zákona č.442/2002 Z.z. prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, pozemnej komunikácii.
Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom našej organizácie.
12. použité chráničky musia byt' farebne odlíšené od vodovodného a kanalizačného potrubia.
13. Žiadame byt' prizvaní k odovzdaniu staveniska.
14.12. Ministerstvo obrany SR - stanovisko - č. ÚCLaSMŠ

-

37-316/2017 z 9.júna 2017 -

1. V prípade dopravných obmedzení
na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby
postupovať v súlade s § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov a§ 10 ods.6, písm.b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2. Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch
záberu stavby.
3. Začiatok a koniec stavebných prác a dopravných obmedzení oznámiť Národnému centru
vojenskej dopravy ozbrojených síl SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax. 0960 322 569, e
mail : dicvd@mil.sk.
14.13 Západoslovenská distribučná, a.s. , vyjadrenie - z 30.05.2017-

1. V záujmovom území stavby prichádza k styku s káblovými NN vedeniami Západoslovenská
distribučná, a.s. . Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma týchto vedení, pred začatím
výkopových prác zabezpečiť ich vytýčenie a križovatky, súbehy vyhotoviť v súlade s STN 33
2000-5-52, STN 73 6005.
2. Stavebný objekt 05 Prekládka elektrických rozvodov rieši :
- demontáž jestvujúcich podperných bodov vzdušného vedenia č. 412, 413, 414 a 415
- demontáž jestvujúceho vzdušného vedenia v úseku PB č. 414 až PB č. 412
- prepojenie jestvujúcich odberných miest rekonštruovanými elektrickými prípojkami
s pripojením v novo navrhovanej skrini SR

8/14-

Stavebné povolenie č. OU-NR-OCDPK-2017/025400

- ul. Sládkovičova RD č. 2,17 a 19 káblovým vedením AYKY z-J 4x16 mm2
- ul. Sládkovičova RD č. 288/2 káblovým vedením NAYY-J 4x25 mm2
- ul. Sládkovičova RD č. 3 RE SWAN káblovým vedením NA YY-J 4x25 mm2- montáž nových
rozpojovacích skríň:
- SRl typ: SR6 DINl VV 4x400A/3x 160A P2,
- SR2 typ: SR4 DINl VV 2x400A/3x160A P2
- montáž nových NN káblových vedení a to:
- NAVY - J 4x240 mm2 pripojenie novo navrhovanej skrine SRl na jestvujúce NN káblové
vedenie v dÍžke 29 m
- NAVY- J 4x150 mm2 pripojenie na jestvujúce NN vzdušné vedenie v úseku SRl až PB č. 416
v vedenie v dÍžke 55m
- NAVY- J 4x150 mm2 pripojenie na jestvujúce NN vzdušné vedenie v úseku SRl a PB č. 412
v vedenie v dÍžke 58 m
- NAVY - J 4x 240 mm2 pripojenie novo navrhovanej skrine SRl a jestvujúca SR 0084-172
v dÍžke 50 m
- zabezpečenie mechanickej ochrany jestvujúcich NN káblových vedení 2x (3x240+120 mm2)
pod novozriadenú križovatku s použitím PVC žľabov DN 160 v dÍžke 2x44 m
- realizácia preložky elektroenergetického zariadenia Západoslovenská distribučná, a.s. bude
vykonaná v zmysle Zmluvy o preložke č. 1715300003- ZoVP uzatvorenou medzi
Prevádzkovateľom (Západoslovenská distribučná, a.s.) a Žiadateľom (Mesto Zlaté Moravce).
14.14. Distribúcia SPP - vyjadrenie

-

č. TD/NS/0339/2017/Be z 25.5.2017

-

V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody a prípojky.
- 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 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendáš, tel.č. +421 37 242 3705) 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 činnos- tí v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú
stranu 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 nevzťahujú vydané povolenia SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
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- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku 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 t.č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na 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 OOO€.
- 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 TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 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 a pod.
Osobitné podmienky:
Pri križovaní a súbehu existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanými
podzemnými vedeniami žiadame dodržať najmenšiu dovolenú vzdialenosť medzi
povrchmi podzemných vedení v zmysle TPP 906 01 Tabuľka č. 7.
Nad trasou plynového vedenia nie je možné realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženiam, taktiež nesmie byt' znemožnený alebo
obmedzený prístup k existujúcim plynárenským zariadeniam.
Výškové osadenie jestvujúcich zemných uzáverov požadujeme prispôsobiť výške
vozovky alebo okolitému terénu.
14.15. KRPZ, č. KRPZ-NR-KDI2-14-020/2017-Ing., z 29.05.2017-

K riešeniu úpravy križovatky z priesečnej na okružnú v navrhovanom mieste KDI KR PZ v Nitre
vzhľadom na technické riešenie nemá námietky.
14.16. Okresný úrad Nitra - OCDPK, - Určenie použitia a umiestnenia prenosného
a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení - č. OU-NR-OCDPK-2017/029303
z 20.07.2017-

- Podmienky sú dané samostatným určením, určenie vydané po súhlase KR PZ KDI v Nitre, pod
č. KRPZ-NR-KDI2-20-36-2/2017-Ing. z 03.07.2017.
·,

14.17. Mesto Zlaté Moravce - Určenie použitia a umiestnenia dočasného a trvalého
dopravného značenia a dopravných zariadení - č. 3196-2/2017-0IVaHČ z 04.07.2017-

- Podmienky sú dané samostatným určením, určenie vydané po súhlase KR PZ KDI v Nitre, pod
č. KRPZ-NR-KDI2-20-36-2/2017-Ing. z 03.07.2017.

14.18. Slovanet. a.s. - vyjadrenie - z 23.05.2017-

Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14.19. MICHLOVSKY, spol. s r.o. - Orange Slovensko a.s. vyjadrenie č. BA-1539/2017
z 25.5.2017 -

- Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8,
821 08 Bratislava. Ďalšie upozornenia sú dané samotným vyjadrením.
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14.20. Stredná odborná škola polytechnická -vyjadrenie -č. 368/2017-VF z 18.5.2017

-bez pripomienok

14.21. Okresný úrad Nitra - pozemkový a lesný odbor - stanovisko č. OU-NR-PL02017/029256 z 17.7.2017-

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby (zabrániť zaburineniu, samonáletu drevín, ... ).
2.Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v hrúbke 0,2 m
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na poľnohospodárskej pôde.
3. Po realizácii stavby a porealizačnom zameraní požiadať príslušný katastrálny odbor
Okresného úradu o zápis zmeny druhu pozemku na zastavanú plochu.
14.22. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, - vyjadrenie -č. 6611714393 z 23.05.2017

Realizáciou stavby sa dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/201l Z.z.) a zároveň
je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosti
podľa bodu 3.
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 sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby),
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, + 421 0902719875
4. 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.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods.IO zákona č. 135/2011 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.
6. 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 o projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačnli 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.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že 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
spoločnosti 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, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.
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IO.Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky cez internetovú
aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vvjadrenia/layout/layoutl.aspx. Vytýčenie
bude zrealizované do 3 týždňov od podania objednávky.

Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na 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.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre ÚR doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v el. forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
Všeobecné podmienky ochrany SEK
14.23. Technické služby mesta Zlaté Moravce - vyjadrenie - z 10.05.2017

Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.
15. Ďalšie podmienky :

Stavebník je povinný stavenisko zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb.
15.2. Stavebník je povinný stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označiť základnými
údajmi o stavbe, t.j. názov stavby, názov a adresa stavebníka, číslo stavebného povolenia, názov
a adresa zhotoviteľa stavby.
15.3. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou
na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení
Občianskeho zákonníka;
15.4. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo
zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd,
k zamedzeniu prístupov k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok
ochranných pásiem a chránených území. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú
svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním,
zatienením pôsobiť na okolie nad prístupnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na
túto mieru, smú byt' tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase.
15.5. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného
prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku.
15.6. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
15.7. Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení
15.1.

k ich vytýčeniu.
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Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť všetky doklady o výsledkoch
skúšok, zápisy a certifikáty ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného rozhodnutia.
15.8.

16. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
-

v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnen ie
Stavebník Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad v Zlatých Moravciach, ul. 1. mája č. 2,
953 01 Zlaté Moravce, v zastúpení PaedDr. Dušanom Husárom, primátorom Mesta Zlaté
Moravce, IČO : 00308676 (ďalej len „stavebník"), podal na Okresnom úrade Nitra, odbore
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušnom špeciálnom
stavebnom úrade pre dopravné stavby dňa 12.06.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pre stavbu: „Úprava križovatky ciest II/511, III/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce", S0-01
Stavebné úpravy ciest II/511 a III/1626, S0-02 Stavebné úpravy MK ul. 1. mája a chodníkov,
k.ú. Zlaté Moravce.
Predmetná stavba sa bude realizovať na pozemkoch KN-C pare. č. 1708/1, KN-E parc.č.
5604, KN-E parc.č. 5607, KN-E parc.č. 5605, KN-E parc.č. 5686, KN-E parc.č. 5689, KN-E
parc.č. 1710, KN-E parc.č. 1853, KN-E parc.č. 5608, KN-C parc.č. 1853/1, KN-C parc.č.
1853/2, v katastrálnom území Zlaté Moravce.
K umiestneniu stavby vydala obec Tesárske Mlyňany, ako určený a príslušný všeobecný
stavebný úrad územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 728/2016-002-Rf, dňa 09.01.2017.
Právoplatnosť nadobudlo dňa 7.2.2017.
Obec Tesárske Mlyňany, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 120 ods.2 stavebného
zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia pod č. 455/2017-001-Rf, zo dňa 01.06.2017.
Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby vypracoval oprávnený projektant
Ing. Štefan Lisý- autorizovaný stavebný inžinier, Dunajská ul. č. 18, 949 11 Nitra.
Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.
K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené doklady k preukázaniu vlastníctva /iné práva
k pozemkom stavby, záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Listom č. OU-NR-OCDPK-2017/025400, zo dňa 01.08. 2017 stavebný úrad oznámil známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho
rokovania a miestneho zisťovania.
Účastníkom konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, bolo začatie konania
oznámené verejnou vyhláškou. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil
7 dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok
stavebného povolenia. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú
žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného
zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebné konania bolo zo strany špeciálneho stavebného úradu prerušené z dôvodu
nedodania potrebných relevantných dokladov pre vydanie stavebného povolenia a z dôvodu
odstránenia nedostatkov, ktoré bránili vydaniu SP. Stavebník v priebehu konania doplnil svoje
podanie o všetky doklady tak, aby mohlo byť stavebné povolenie vydané. Taktiež odstránil
všetky nedostatky, ktoré bránili vydaniu SP.
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Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je
vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by
bránili povoleniu stavby.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia - stavebného povolenia.
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská :
3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dopravnej časti stavby, vypracovaná
Ing. Štefanom Lisým - autorizovaný stavebný inžinier, Dunajská ul. č. 18, 949 1 1 Nitra.
- Kópia katastrálnej mapy;
-

Výpisy z LV;

-

Súhlas podľa § 120 stavebného zákona Obec Tesárske Mlyňany, č. 455/2017-00 1-Rf
z 0 1.06.20 17;

-

Záväzné stanovisko Mesto Zlaté Moravce, č. 1 1074/ 104/2017-výst. z 19.05. 20 17;

-

Stanovisko OÚ Nitra, pozemkový a lesný odbor, č. OU-NR-PL0-20 17/029256, z 17.7.20 17;

-

Vyjadrenie NSK, č. CS 6 134/20 16, CZ 1899 1/20 16 z 24.08.20 17;

-

Vyjadrenie ÚNSK č. CS 186/2017, CZ 12630/2017 z 9.6.20 17;

-

Vyjadrenie RSÚC, a.s. Nitra, č. 523/2017, z 9.5.2017;

-

Záväzné stanovisko RÚVZ Nitra, č. HZP/A/20 16/02485 z 2.8.20 16;

-

OÚ Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, č. OU-ZM-OKR-20 17/00 1023-2, z 25.5.20 17;

-

Stanovisko ORHaZZ Zlaté Moravce, č. ORHZ-ZMl -256/20 17, z 3.5.20 17;

-

Rozhodnutie KPÚ Nitra, č. KPUNR-20 17/02226-3/372 18/Gaz z 16.05.2017;

-

Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-ZM-OSZP-20 17/0009 15-02
VA z 10.05.20 17;

-

Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-ZM-OSZP-20 17/000906-02
KD z 04.05.20 17;

-

Vyjadrenie OÚ Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-ZM-OSZP-20 17/000908-02
z 26.05.20 17;

-

Vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 35 140/2017, z 23.05.20 16;

-

Ministerstvo obrany SR, č. ÚCLaSMŠ- 37 -3 16/2017 z 9.6.2017;

-

Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s„ z 22.5.2017;

-

Vyjadrenie Distribúcia SPP, č. TD/NS/0339/2017/Be, z 25.5.20 17;

-

Stanovisko KRPZ Nitra, č. KRPZ-NR-KDI2- 14-020/20 17-Ing.z 29.05.20 17;

-

Určenie použitia a umiestnenie dočasného a trvalého DZ - OÚ Nitra OCDPK č. OU-NROCDPK-20 171029303 z 20.07.20 17;

-

Určenie použitia a umiestnenie dočasného a trvalého DZ - Mesto Zlaté Moravce č. 31962/20 17-0IVaHČ z 04.07.20 17;

-

Vyjadrenie Slovanet, a.s. Bratislava , z 23.05.20 17;
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Vyjadrenie MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., č. BA-1539/2017 z 25.05.2017;
Vyjadrenie SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce, č. 368/2017-VF z 18.5.2017;
-

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611714393 z 23.05.2017;
Vyjadrenie Technické služby mesta Zlaté Moravce, z 10.05.2017.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§52
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto stavebného
povolenia.

P o u čen ie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Nitre,
ktorý rozhodnutie vydal, podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy
a pozemných
komunikácií,
žiada
Mesto Zlaté Moravce, aby predmetnú verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesilo na úradnej
tabuli mesta na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods.2,
zákona č. 5011976 Zb. stavebný zákon. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto
vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom
v mieste obvyklým napr.
v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete.
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce úradná tabuľa

dátum vyvesenia : ...............................

dátum zvesenia : ................................................ .

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
intemet
dátum vyvesenia: .. ............................

.

odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: .............. .................................. .

odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
úradná tabuľa

II.

poschodie -

dátum vyvesenia: ...............................

dátum zvesenia: ......... ............................ ............

odtlačok pečiatky, podpis:

odtlačok pečiatky, podpis:

·.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. č. 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: ...............................

odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ...................................... .......... .

odtlačok pečiatky, podpis:
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 9489 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia

:.„„„.„.„

odtlačok pečiatky, podpis

....

. „ . • . • . . . .

dátum zvesenia: . „ „ .

„ ..

„ „„ . . „ . „ . . . . . „ . „„ „ „ „ . „ „.

odtlačok pečiatky, podpis

Doručí sa :
Účastníci konania :
1. Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce (stavebník)
2. ÚNSK, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
3. Slavomír Páleník, č. 135, 953 05 Čierne Kľačany
4. Oľga Ďurčeková, Prílepská 288/2, 953 01 Zlaté Moravce
5. Ing. Stanislav Repa, Obecná 109/43, Zlaté Moravce - Prílepy, 953 05
6. Stredná odborná škola polytechnická, ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
7. Ing. Štefan Lisý, Dunajská ul. č. 18, 949 11 Nitra (projektant)
Na vedomie:
8. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
10. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor krízového riadenia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté
Moravce
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, ul. 1. mája I A, 953 01 Zlaté
Moravce
12. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
13. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, /odpadové hospodárstvo/,
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
14. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, /vodná správa/, Sládkovičova 3, 953
O1 Zlaté Moravce
15. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, /úsek ochrany
prírody a krajiny/, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
16. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. MV SR, KRPZ, Piesková 32, 949 01 Nitra
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
24. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
25. Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce

