MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
číslo: Sú. 1599/24290/2019

dňa: 09.09.2019

Vybavuje: Ing. Mačasová 038/7629 134

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE O

UMIESTNENÍ

LÍNIOVEJ

STAVBY

Mesto Bánovce nad Bebravou ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.
1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa
§ 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci návrhu na
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby ,, ROZŠÍRENIE STL
PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63“ na pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako
časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) – líniová stavba v k. ú. Bánovce nad Bebravou v meste
Bánovce nad Bebravou podaného dňa 04.05.2019 navrhovateľom ANMIMA, s.r.o., Dolné
Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594, prerokovalo návrh v územnom konaní
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa §-ov 34 - 41
stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa §-ov 39, 39a ods. 1, 2 stavebného
zákona, v súlade s § 4 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a v súlade s §-mi 3, 4, 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva
pre navrhovateľa:

ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina,
IČO: 44 359 594
/ďalej len „navrhovateľ/
povolenie

na umiestnenie stavby:

„ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD
PE D 63“
/ďalej len „stavba“/

na pozemku parcely:

KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) –
líniová stavba

v katastrálnom území:

Bánovce nad Bebravou

v meste:

Bánovce nad Bebravou

podľa PD vypracovanej:

zodp. projektant Ing.
5082*SP*A2, júl/2018

druh a účel stavby:

inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. f) stavebného zákona) diaľkové a ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
líniová stavba (§ 139 ods. 3 písm. a) stavebného zákona)
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Peter

Horňák,

aut.

osv.

č.

tak, ako je zakreslené v priloženej grafickej prílohe podľa § 39a ods. 1 stavebného
zákona, ktorá je podľa § 4 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z. neoddeliteľnou súčasťou tohto
rozhodnutia.
Stavebno-technické riešenie stavby:
Projektová dokumentácia rieši rozšírenie distribučného STL plynovodu v Bánovciach nad
Bebravou na ul. K Zornici na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučných sietí SPPdistribúcia, a.s. ev. č.: 100550618. Navrhovaný STL plynovod PE D 63 bude vedený súbežne
s komunikáciou na ul. K Zornici v Bánovciach nad Bebravou na pozemku parcely KN-C č.
2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1). STL plynovod bude ukončený dienkom PE
D 63. Na plynovod bude pripojený pripojovací plynovod PE D 32. Stavebné práce budú
realizované v súlade STN 73 3050 a súvisiacich predpisov vrátane podmienok určených
v stavebnom povolení – strojne, v problémových oblastiach ručne s rešpektovaním
podmienok dotknutých organizácií a orgánov. STL plynovod bude uložený v ryhe šírky min
0,5 m, priemerná hĺbka výkopu bude 1,2 m a min. krytie plynovodu bude 0,8m. Dno výkopu
bude nutné vyrovnať, aby v ňom uložené potrubie spočívalo po celej dĺžke.
Podrobnejšie rieši predložená PD vypracovaná zodpovedným projektantom Ing. Peter
Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018.
I.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa podľa § 39 ods. 1, § 39a ods. 2, § 66 ods. 3
a 4 stavebného zákona a § 4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. určujú tieto
záväzné podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č.
1357 a 1678/1) v k.ú. Bánovce nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou tak, ako
je vyznačené a zakreslené vo výkrese č. P-01 – Situácia vypracovanom v mierke 1:500
na podklade katastrálnej mapy zodpovedným projektantom Ing. Peter Horňák, aut.
osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018, ktorý je overený stavebným úradom v konaní
o umiestnení stavby a tvorí neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie pre
umiestnenie stavby „ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D
63“.
2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby: plynovod bude uložený v ryhe šírky
min. 0,5 m, priemerná hĺbka výkopu bude 1,2m a min. krytie plynovodu bude 0,8m.
Ryha bude vedená súbežne s komunikáciou v zeleni na pozemku parcely KN-C č.
2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) v k.ú. Bánovce nad Bebravou v meste
Bánovce nad Bebravou.
3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný
v súlade so schválenou
dokumentáciou pre územné rozhodnutie vypracovanej zodp. projektant Ing. Peter
Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018. V prípade zmeny umiestenia stavby je
potrebné v zmysle § 41 stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu
územného rozhodnutia.
4. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade
s ustanovením § 9 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a predložená na posúdenie dotknutým
orgánom štátnej správy tak, ako je uvedené v ich záväzných stanoviskách.
5. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia § - ov 47 - 53 stavebného zákona,
príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Pred začatím spracovávania dokumentácie pre
vydanie stavebného povolenia prizvať správcov podzemných inžinierskych sietí
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k presnému vytýčeniu vedení a zariadení v ich správe a rešpektovať ochranné pásma
a podmienky ich vyjadrení.
6. V prípade zmeny umiestenia jednotlivých objektov stavby je potrebné v zmysle § 41
stavebného zákona požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia.
7. Navrhovateľ je povinný si vyžiadať od tunajšieho stavebného úradu potvrdenie
o právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.
8. Navrhovateľ dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy v bode II a
podmienky správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického
vybavenia územia v bode III:
II.

Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy:

MsÚ Bánovce nad Bebravou, oddelenie ŽP, dopravy, obchodu a služieb pod č.
OSM/OŽPDOS/1175/22519/2019 zo dňa 08.07.2019 z hľadiska bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, Vami predloženej žiadosti k dokumentácií stavby ,,ROZŠÍRENIE STL
PLYNOVODU-STL PLYNOVOD PE D63“ súhlasí za týchto podmienok:
1. Stavebné práce sa budú vykonávať bez zásahu do telesa cesty miestnej komunikácie.
2. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál uložený v korune cesty,
premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená.
3. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody vzniknuté z dôvodu výkonu prác na cestnom
telese cesty, na nehnuteľnom majetku tretích osôb alebo vzniknuté užívateľom
dotknutých ciest, ktoré boli spôsobené nedodržaním bezpečnostných opatrení alebo
podmienok tohto vyjadrenia.
4. Stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky
cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na vlastné
náklady. V prípadoch poškodenia, toto nahlásiť správcovi a dohodnúť spôsob
odstránenia, náklady na odstránenie bude znášať stavebník.
5. Po ukončení prác upraviť, vyčistiť cestnú komunikáciu, cestné príslušenstvo a okolie
cesty.
6. Pre informáciu o existencii zemného vedenia verejného osvetlenia a jeho prípadného
zakreslenia, je potrebné kontaktovať spoločnosť TEDOS spol. s.r.o., ktorá je správcom
verejného osvetlenia v meste Bánovce nad Bebravou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod č. B/2019/03358003/H6 zo dňa 21.08.2019: S návrhom žiadateľa ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01
Žilina, IČO: 44 359 594, v zastúpení splnomocneného Ing. Peter Horňák, SNP 655/21, 957 04
Bánovce nad Bebravou, zo dňa 29.07.2019, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.
z. na posúdenie projektovej dokumentácie stavby ,,Rozšírenie STL plynovodu PE D 63“ parc.
reg. ,,C“ č. 2018, 2485, k.ú. Bánovce nad Bebravou pre územné konanie súhlasí.
Zároveň sa navrhovateľovi pripomína pri kolaudácii stavby preukázať:
 právoplatné stavebné povolenie.
 zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/15134-2/47709 zo dňa
18.06.2019 určuje tieto podmienky:
1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením
kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo
oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/nastiahnutie
2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“)
v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca
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alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo
alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr
na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia
na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta
a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami
archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa
prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich
dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa
o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike
odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby
v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.
III.

Vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a zariadení technického
vybavenia územia:

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku pod č. ASM-40-1457/2019 zo dňa
13.06.2019: S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie
uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach
príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo
vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za
predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod.). Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne
projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i
vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť
ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby
sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 42919/2019/460 zo dňa 11.06.2019
k predloženej dokumentácii dáva nasledovné vyjadrenie:
- S vydaním stavebného povolenia na hore uvedenú stavbu súhlasíme po splnení
nasledovných podmienok:
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod vo vlastníctve a správe
ZsVS, a.s. Nitra, ktorý ZsVS, a.s. Nitra, OZ Topoľčany plánuje rekonštruovať.
- Pred začiatkom stavby bezpodmienečne požiadajte o presné vytýčenie dotknutého
vodovodného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Bánovce nad Bebravou,
vedúceho strediska Ing. Botka, č. tel. 038/760 21 06, 0905 251 216.
- Osadenie nového potrubia STL plynovodu požadujeme pri súbehu navrhnúť vo
vzdialenosti min. 1,5 m od verejného vodovodu nachádzajúceho sa v záujmovom
území.
- Pri križovaní nového potrubia s verejným vodovodom požadujeme dodržať
priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované potrubie umiestniť do chráničky
s presahom min. 1 m.
- Upozorňujeme, že navrhované potrubie STL plynovodu bude taktiež križovať aj
jednotlivé vodovodné prípojky k bytovým domom, resp. k ostatným stavbám.
- Výkopové práce v miestach križovania s verejným vodovodom požadujeme realizovať
ručne.
- Od investora stavby požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú
vykonávať zemné práce alebo činnosti, s vytýčenou trasou verejného vodovodu a tiež
s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
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Náklady na prípadnú prekládku vodovodného potrubia, ktoré nevyvolala naša
spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.
Z dôvodu kontroly požadujeme oznámenie ukončenia prác, vedúcemu strediska VPS
Bánovce nad Bebravou Ing. Botkovi, minimálne 3 dni pred zásypom ryhy.

Západoslovenská distribučná, a.s. pod č. CD 60098/2019 zo dňa 30.07.2019: s vydaním
územného rozhodnutia súhlasí, do projektovej dokumentácie stupňa DSP žiadame:
1. Dopracovať rezy existujúcich podzemných káblových vedení nízkeho a vysokého
napätia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. vo všetkých miestach kde
križujú a sú v súbehu s plánovaným rozšírením plynovodu tak, aby bolo zrejmé
dodržanie vzdialenosti v zmysle normy STN 73 6005.
2. Zapracovať vytýčenie a zamerané existujúce vedenia nízkeho a vysokého napätia do
projektovej dokumentácie stupňa DSP vrátane ich ochranných pásiem tak, že budú
tieto vedenia rešpektované vrátane ich ochranných pásiem v plnom rozsahu v zmysle
§43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vytýčenie Vám na základe objednávky zabezpečí koordinátor Tímu prevádzky Sever,
pán Hudec, tel.: 038/7463045.
Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že toto stanovisko nenahrádza stanovisko
pre stavebné konanie, a preto žiadame predloženie projektovej dokumentácie
stupňa DSP na odsúhlasenie.
V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike žiadame rešpektovať všetky
existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vystavenia.
Slovak Telekom, a.s. pod č. 6611823841 zo dňa 20.08.2018 pre vyznačené záujmové
územie nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je povinný rešpektovať
nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z.
o
ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
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verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Prílohy k vyjadreniu:
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/PS/0374/2019/Kr zo dňa 05.06.2019: SPP-D, ako
prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou
vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
 Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle §79 a § 80 Zákona o energetike.
 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak,
aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo
ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky
môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za
spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená
sankcia príslušným správnym orgánom.,
 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými
objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
 Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie
všetkých existujúcich podzemných vedení,
 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: SPPdistribúcia, 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,
 Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä
702 01, 702 02,
 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 242
3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam
v zmysle uvedených predpisov a noriem,
 Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000550618,
 Stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne
oznámiť SPP-D na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
 Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú
ukončiť preberacie konanie a majetkovo – právne vysporiadanie stavby,
TECHNICKÉ PODMIENKY:

Sú. 1599/24290/2019 - 6 -

 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,
 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom
distribučným plynovodom a budovaním distribučným plynovodom vykonala iba
oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného
zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným
pracovníkom SPP-D,
 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi
SPP-D,
 Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení vykonať skúšku tesnosti
všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku
skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,
 Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPPD, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia
a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh,
TECHNICKÉ PODMIENKY:
 žiadne.
IV.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania
v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k
umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby, o ktorých by stavebný úrad musel
rozhodovať.

Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40, ods. 1 stavebného zákona platné dva
roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto
lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Predĺžiť platnosť tohto
rozhodnutia možno podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe dostatočne
odôvodneného návrhu podaného na stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu
pred uplynutím lehoty platnosti.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona odkladný účinok odvolania proti tomuto
rozhodnutiu nemožno vylúčiť.

Odôvodnenie
Navrhovateľ ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina, IČO: 44 359 594 podal
dňa 04.05.2019 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby ,, ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63“ na
pozemku parcely KN-C č. 2108 (ako časť parcely KN-E č. 1357 a 1678/1) – líniová stavba v
k. ú. Bánovce nad Bebravou v meste Bánovce nad Bebravou. Dňom podania tohto návrhu
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bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku a § 35 ods. 1 stavebného zákona začaté územné
konanie.
Stavebný úrad následne oznámil podľa § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania
o umiestnení líniovej stavby oznámením pod č. Sú. 1599/21608/2019 zo dňa 11.06.2019 a
súčasne na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň 18.07.2019. Súčasne stavebný úrad v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku
v nadväznosti na § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou,
nakoľko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené
začatie konania bola vyvesená dňa 12.06.2019 a zvesená dňa 28.06.2019. V oznámení
stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona
môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona bola rovnaká lehota určená
aj dotknutým orgánom štátnej správy s poučením, že ak v určenej lehote svoje záväzné
stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámia má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli
poučení, kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie o začatí
konania o umiestnení stavby bolo riadne doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou a
dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo viac ako 7 pracovných dní pred konaním
ústneho pojednávania, čo je preukázané doručenkami v spise. Svoju neúčasť na konaní
emailom dňa 17.07.2019 ospravedlnila pracovníčka Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trenčíne PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD. a uviedla, že: ,,Orgán verejného
zdravotníctva vydá samostatné záväzné stanovisko ku konaniu predmetnej stavby na základe
písomnej žiadosti investora a po predložení potrebných dokladov.“ Na ústnom pojednávaní
k predloženému návrhu sa dňa 18.07.2019 zúčastnili účastníci konania tak, ako je uvedené
v zápisnici. Prítomní boli poučení o podaní námietok a pripomienok, že ich môžu uplatniť len
do dňa ústneho pojednávania. Taktiež boli stručne oboznámení s rozsahom stavby podľa
predloženého návrhu. Bolo im umožnené nahliadnuť do projektu stavby a oboznámiť sa
s predloženými stanoviskami, vyjadreniami a dokladmi. Stavebný úrad na základe ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 18.07.2019 nariadil navrhovateľovi doplniť
vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a záväzné stanovisko Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Dňa 26.08.2019 boli na stavebný úrad doručené
všetky chýbajúce podklady potrebné na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní časti stavby.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: 2 ks projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Peter Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2, júl/2018, doklad
o úhrade správneho poplatku vo výške 100,00 EUR do pokladne mesta, zmluva
o podmienkach rozšírenia distribučnej siete so spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s. pod č.
1000550618 zo dňa 28.28.2018, stanoviská a vyjadrenia k PD: mesto Bánovce nad Bebravou
pod č. OSM/OŽPDOS 1175/22519/2019 zo dňa 08.07.2019, výpis z uznesenia zo 05.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou konaného dňa 24.04.2019,
SPP-distribúcia, a.s. pod č. TD/PS/0374/2019/Kr zo dňa 05.06.2019, Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 42919/2019/460 zo dňa 11.06.2019, MO SR – agentúra
správy majetku pod č. ASM-40-1457/2019 zo dňa 13.06.2019, Slovak Telekom, a.s. pod č.
6611823841 zo dňa 20.08.2018, Prvá Bánovská informačná spol. s r.o. zo dňa 22.05.2019,
Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/15134-2/47709 zo dňa 18.06.2019,
OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP, ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/005046-002
zo dňa 14.06.2019, Tedos, spol. s.r.o., Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou zo dňa
22.05.2019, Západoslovenská distribučná, a.s. pod č. CD 60098/2019 zo dňa 30.07.2019,
RÚVZ v Trenčíne pod č. B/2019/03358-003/H6 zo dňa 21.08.2019, zápisnica z ústneho
pojednávania zo dňa 18.07.2019.
Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala odborne spôsobilá osoba podľa § 45
ods. 4 a 5 stavebného zákona. Stavebný úrad v súčinnosti s navrhovateľom v územnom
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konaní zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad, posúdil v konaní
o umiestnení stavby predložený návrh podľa ustanovení § 37 stavebného zákona ako aj podľa
§ 3 vyhl. 453/2000 Z.z., prerokoval ho v zmysle ust. § 126 stavebného zákona s dotknutými
orgánmi štátnej správy, ktoré k nemu zaujali vyššie uvedené stanoviská a konštatuje, že
umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje. Dotknuté orgány sa k umiestneniu
navrhovanej stavby vyjadrili kladne, resp. kladne za splnenia nimi stanovených podmienok,
ktoré stavebný úrad určil ako záväzné podmienky na umiestnenie a uskutočnenie stavby.
Stanovené podmienky dotknutých orgánov a organizácií zahrnuté do výroku tohto
rozhodnutia je navrhovateľ povinný rešpektovať a preukázateľným spôsobom zdokumentovať
ich splnenie. Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 1 a 3 stavebného zákona má za to, že pozvaní
účastníci konania a vyrozumení zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa
v priebehu konania k návrhu nevyjadrili, súhlasia s vydaním rozhodnutia.
Navrhovaná stavba nie je v rozpore s aktuálne platným Územným plánom mesta Bánovce nad
Bebravou v zmysle platných Zmien a doplnkov č.7 (vypracovala fy. AGS ATELIÉR so sídlom
v Prievidzi, schválené dňa 13.12.2017 uznesením MsZ č. 634/2017 bod B/2 a vyhlásenej
záväznej časti územného plánu - Doplnok č. 5 k VZN č. 48/2017 schválené uznesením MsZ č.
634/2017 bod B/3), vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu nebude
ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska hygieny, protipožiarnej a dopravnej
bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany života a zdravia osôb,
životného prostredia, lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
kultúrnych pamiatok a prírody.
Na základe vyššie uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v hodnote 100,00 EUR bol uhradený pri podaní návrhu do
pokladne mesta v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov.
Poučenie
Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania.
Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Mestský úrad v Bánovciach nad
Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom
podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta
Príloha pre navrhovateľa:
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„ROZŠÍRENIE STL PLYNOVODU – STL PLYNOVOD PE D 63“ vypracovaná
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spoločnosťou EDWIN s.r.o. – zodp. projektant Ing. Peter Horňák, aut. osv. č. 5082*SP*A2,
júl/2018 (Paré č. 2)
Doručí sa:
1. navrhovateľ: ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 010 01 Žilina
vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená:
1. mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou –
PRIMÁTORKA
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatní účastníci konania, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté - verejnou vyhláškou - VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Na vedomie:
4. RÚVZ, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
5. OR HaZZ, Na vŕštek 1047/3, Bánovce nad Bebravou
6. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. mesto Bánovce nad Bebravou – OSM – OŽPDOS, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou – Ing. Fraňo
8. OÚ Bánovce n/B - odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad
Bebravou - ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO
9. OÚ Bánovce n/B - odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B.
10. OÚ Bánovce n/B - pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B.
vlastníkom resp. správcom sietí a zariadení technického vybavenia územia:
11. MO SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
12. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. ZsVS a.s., Odštepný závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. UPC, Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
18. Bytové Družstvo, Svätoplukova 1601, 957 01 Bánovce nad Bebravou
19. Byttherm s.r.o., Hollého 148/46, 957 01 Bánovce nad Bebravou
20. TEDOS spol. s r.o., Hollého 1162/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou
21. Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Farská 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
22. spis
V súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného zákona sa toto rozhodnutie účastníkom
konania doručuje verejnou vyhláškou a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na internetovej stránke mesta.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta - http://www.banovce.sk/ :
Vyvesené dňa ................................

Zvesené dňa ..................................

______________________
pečiatka a podpis
oprávnenej osoby
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