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Stavebné    povolenie 
 

 

               Obec  Podolie,  IČO: 00311928,  so sídlom  Podolie 566, podala dňa 30.09.2019  na 

Obec Podolie, žiadosť  o  stavebné  povolenie  na  líniovú stavbu „Podpora dobudovania zák-

ladnej  technickej infraštruktúry v obci Podolie“  na miestach existujúcich pozemkoch s MK, 

pozostávajúcej z rekonštrukcie a vybudovania nových MK a chodníkov. 

               Obec Podolie, ako špeciálny stavebný úrad pri stavbách pozemných komunikácií, 

podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.  o  územnom   plánovaní  a  stavebnom  poriadku v  

znení  neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I § 5 písm. a)  bod 1 zák. č. 

608/2003  Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,  stavebný   poriadok   a   bývanie  a   

o  zmene  a  doplnení  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov  v  spojení  s § 27 ods. 1  zákona č. 369/1990 

Zb.  o obecnom    zriadení v znení  neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z.z. 

o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného 

zákona v stavebnom konaní  s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi a po preskúmaní 

žiadosti rozhodol takto: 

Líniová stavba: „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci 

Podolie“ v kat.území Podolie, sa podľa § 66 stavebného zákona  

 

                                              p  o  v  o  ľ  u  j  e 

 

v tomto rozsahu: 

Trasa I. –  rekonštrukcia MK v dĺ. 689,88 m ul. „Ľudovíta Štúra“  okolo Pošty a COOP Jed-

nota, dĺ. 667,60 m. V prvej časti v dĺ. 116 m s dvoma križovatkami bude urobená výmena 

vozovky aj s podkladnou vrstvou kameniva spevneného cementom, povrch vozovky bude 

asfaltobetón. V styku s MK trasy II. bude zrekonštruovaný aj chodník v dĺ. 94 m a vybudo-

vané odvodnenie líniovým odvodňovačom s napojením do spevnenej priekopy trasy II.. 

V druhej časti bude urobená rekonštrukcia výmenou obrusnej vrstvy vozovky, s novým 

povrchom asfaltového betónu. V mieste napojenia trasy II. bude na obidve strany zrekonštru-

ovaný  chodník, smerom k Pošte bude zrekonštruovaný chodník v dĺ. 55,85 m v š. 1,5 m, na 

opačnú stranu bude v dĺ. 38,02 m š. 1,5 m. Jestv. chodník bude vybúraný aj s podkladovými 

vrstvami. V miestach vjazdov k RD bude konštrukcia chodníka zo zámkovej dlažby DL80, 

mimo vjazdov bude zo zámkovej dlažby DL60. Na krajoch chodníkov budú osadené 

záhonové obrubníky do bet.lôžka. V mieste napojenia trasy II. bude medzi MK a chodníkom 

osadený líniový odvodňovač š. 250 mm dĺ. 18 m, odkiaľ  bude vody z odvodňovača 
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prevedená obetónovanou plastovou rúrou DN 200 mm dĺ. 9 m pod MK trasy II. do priekopy. 

Medzi MK a chodníkom  bude priestor vyčistený a nahradený drveným kamenivom. na trase 

budú výškovo upravené šupátka a poklopy do výšky novej nivelety MK.   

Trasa II. – novostavba MK na okraji obce, bude vybudovaná položením dvoch vrstiev 

asfaltového betónu na zrovnanom štrkovom povrchu, zrekonštruovaná priekopa v prvej časti 

v dĺ. 22 m, na trase budú výškovo upravené šupátka a poklopy do výšky novej nivelety MK.  

Trasa III. – rekonštrukcia MK ul. „Družstevná“ k PD dĺ. 293,28 m. Povrch vozovky bude 

odfrézovaný, očistený, zrovnaný, položená nová vozovka z asfaltového betónu. Na pravej 

strane v smere staničenia bude vybudovaný nový chodník  v celej dĺžke trasy MK, š. 1,65 m, 

priečny sklon bude 2% v smere ku komunikácii. V mieste nového chodníka sa v prvej časti 

v mieste križovatky s ul. Ľ. Štúra  vybúra jestv. nevyhovujúci chodník a obrubník. Nový 

chodník bude z betónových dlažbových tvaroviek, v miestach vjazdov bude zo zámkovej 

dlažby DL 80. Na kraji chodníka v styku s MK budú osadené cestné obrubníky do bet. lôžka, 

v mieste vjazdov budú osadené zo šikma. Na druhom kraji chodníka budú osadené záhonové 

obrubníky. Po vybudovaní chodníka sa upraví terén zahumusovaním a zatrávnením v š. 500 

mm.   

Trasa IV. – rekonštrukcia chodníka od miestnej reštaurácie až po „Hlavnú“ ulicu l. 353 m, 

v smere staničenia na pravej strane, na mieste pôvodného chodníka, ktorého asfalt bude 

vybúraný, na jestvujúci podkladný betón bude uložená betónová zámková dlažba hr. 60 mm 

do kameninového lôžka. Niveleta chodníka bude zvýšená o 90 mm, na koncoch bude urobený 

výškový prechod do úrovne jestv. chodníka, v mieste križovatky bude chodník ukončený 

bezbariérovo. Na kraji chodníka v styku s MK budú osadené nové cestné obrubníky do bet. 

lôžka, na druhom kraji chodníka budú osadené záhonové obrubníky do bet. lôžka. Po 

vybudovaní chodníka sa upraví terén zahumusovaním a zatrávnením v š. 500 mm.    

Trasa V. – rekonštrukcia MK od št. cesty II/504 do ZŠ a MŠ dĺ. 147,13 m, bude odstránením 

povrchu vozovky, očistením a položením nového asfaltového betónu, úprava vjazdu k BD. 

V rámci rekonštrukcie MK sa vybuduje aj odvodnenie cesty dláždenou priekopou v dĺ. 44 m 

z bet. žľaboviek. Pri vjazde do ZŠ a MŠ budú vybudované dve pozdĺžne parkovacie miesta zo 

zatrávňovacích bet. tvárnic vyplnených drveným kamenivom. Na krajoch parkoviska budú 

osadené obrubníky do bet.lôžka. Po vybudovaní parkovacích miest sa upraví terén 

zahumusovaním a zatrávnením v š. 500 mm.   

             

Na zhotovenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavbu zhotoviť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 

tohto rozhodnutia, ktorú vypracoval: Ing. Vladimír Gajdošík, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg.č. 1552*SP*A2. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 

povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku, vyhl. č. 374/1990 

Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona.               

4. Obec Vaďovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o  

územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“) a čl. I § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie,  stavebný  poriadok   a bývanie  a o zmene a doplnení zákona č.  
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50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

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

v znení neskorších predpisov,  vydal k PD na predmetnú stavbu záväzné stanovisko podľa  

      Podľa  § 120 ods. 2 a § 140b  stavebného  zákona, v ktorom upustil od  vydania územného  

      rozhodnutia z dôvodu, že predmetná stavba  je  navrhnutá  na miestach pôvodných jestvu- 

      júcich komunikácii a prašnej cesty, pozemky sú vedené ako inžinierske  stavby miestnych  

      komunikácii.  

5. Stavbu bude zhotovovať právnická alebo fyzická osoba na to oprávnená. Dodávateľ bude 

určený výberovým konaním, ktorého oznámi stavebník do 15 dní po podpise zmluvy. 

6. Ukončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podá návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona. 

7. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete a telekomunikačné vedenie 

ich správcami. Dodržať ich ochranné pásma. 

8. Stavba bude začatá po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ukončenie stavby 

bude najneskôr do 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

9.   Stavbu označiť identifikačnou tabuľou v zmysle § 66 ods. 3 písm. j/ stavebného zákona na  

      viditeľnom mieste. 

10. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby  

      právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.  

11. Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava: 

      Na stavbou dotknutom území sa nachádza zemné káblové vedenie vo vlastníctve ZSD a.s.   

      Predmetné NN zemné vedenie požadujeme pred započatím výkopových prác vytýčiť. Pri  

      výkopových prácach  žiadame dodržať priestorovú normu STN 736005. 

      Pri stavbe dôjde k prácam v blízkosti NN zemného káblového vedenia a NN vzdušného  

      vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so  

      stavebnými prácami na stavbe. Žiadame o dodržiavanie ustanovení § 43 zák. o energetike  

      č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať  

      poučenie o zásadách bezpečnosti prác v blízkosti tohto vedenia a o možnosti vzniku  

      smrteľného úrazu el.prúdom v prípade ich porušenia. 

      Pri výkopových prácach nenarušiť stabilitu podp.bodov vzdušných el. sietí a celistvosť  

      uzemňovacích sústav. Rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich  

      ochranné pásma v zmysle zák. o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných legislatívnych  

      predpisov. 

      Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo   

      k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti ZSD  

      a.s. 

12. Slovak Telekom, a.s. Bratislava: 

      Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností  Slo-  

      vak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI  SLOVA- 

      KIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie roz- 

      hodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany   

      SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník 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  

      . / . 
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      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 spra- 

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

      stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom za- 

      mestnanca spoločnosti povereného správou sieti: * Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  

      Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným  

      zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.  

      24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66  

      ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spo- 

      ločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení  

      verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu  

      terénu. Číslo vyjadrenia: 6611929088 Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817  

      62 Bratislava číslo účtu: 2940223/7500 IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893 Obch.  

      register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B František Chupáč, fran- 

      tisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289 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. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je   

      potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastní- 

      kom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku  

      SEK. 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figuro- 

      vať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zria- 

      ďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existu-  

      júcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomu- 

      nikačných vedení a zaradení. 7. 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. 8. Nedodržanie  

      vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 záko- 

      na č. 351/2011Z.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 vy- 

      týčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na po- 

      vrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať za- 

      riadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne  

      káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyja- 

      drenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slo- 

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

      a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:  

      https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od po- 

       . / . 
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      dania objednávky. 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na  

      vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK,  

      ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 12. 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.  

      13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na ve- 

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

      územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 14. Poskytovateľ negarantuje  

      geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje  

      žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 15. Prílohy k vyjadreniu: • Všeobecné pod- 

      mienky ochrany SEK • Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa Dôležité  

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

      komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré  

      prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je pot- 

      rebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v  

      budove a prístupovým bodom k nej. 

13. Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia SPP a.s. Bratislava č. TD/NS/0739/2019/Ga zo  

      dňa 18.10.2019. 

14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín: 

      Podľa § 40  ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, v prípade ziste- 

      nia resp. narušenia  archeologických  nálezov  počas  stavby musí  nálezca alebo osoba  

      zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín  priamo alebo prostredníc-   

      tvom 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 KPÚ alebo ním  

      poverenou  osobou,  najmenej  však  tri  pracovné  dni  odo  dňa oznámenia nálezu. Do  

      obhliadky KPÚ je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu  ná- 

      lezu, 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  KPÚ pred- 

      ložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologic- 

      kom  náleze,  správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizá- 

      cii  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. 

15. OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom: 

      S vydaním stavebného povolenia podľa vypracovanej PD, schválenej ODI súhlasíme. 

      Plán organizácie dopravy počas realizácie stavby (návrh prenosného dopravného značenia  

      a dopravného zariadenia rozdelený do jednotlivých etáp výstavby) je nutné v rozpracova- 

      nosti prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom (min. 15 dní pred za- 

      čiatkom stavby) za účasti projektanta z odboru dopravy, zástupcu investora stavby a zás- 

      tupcu zhotoviteľa stavby.   

 16. Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP: 

     Pri realizácii predmetnej stavby vzniknú rôzne druhy odpadov: 17 01 01, 17 03 02,  17 05 
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04,  17 05 06 a iné kategórie O, ktorých zhodnotenie t.j. materiálové a energetické 

využitie alebo zneškodnenie zabezpečí pôvodca odpadu v súlade s legislatívou platnou 

v odpadovom hospodárstve.     

      Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - pôvodcom odpadu, ak ide    

      o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných  

      v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia  

      právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,  je právnická osoba alebo fyzická  

      osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.  

      Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní  

      povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo 

demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na 

výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 

14 zákona o odpadoch.  Stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady 

z demolácií je zodpovedná osoba povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, 

rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. 
Upozorňujeme pôvodcu, resp. držiteľa odpadov na § 6 a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý upravuje hierarchiu v odpadovom hospodárstve 

a povinnosť zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto hierarchie (príprava na 

opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie).  V okrese Nové Mesto nad 

Váhom pôsobí viacero subjektov, ktoré prevádzkujú mobilné zariadenia na drvenie 

stavebných odpadov (Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Považany,  Bošáca).   

Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke 

odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo 

k znečisťovaniu životného prostredia.  V k. ú. Podolie nie je povolená skládka pre 

ukladanie odpadov. 

V prípade vzniku nebezpečných odpadov, napr. obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 

látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,  je ich pôvodca, držiteľ, povinný  

odovzdávať len subjektu oprávnenému nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na 

zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je 

zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov 

a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas na skladovanie 

výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu v súlade s § 97 ods.1 písm. v) zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja  – Okresný úrad Trenčín, odbor 

starostlivosti o životné prostredie. 

Na využívanie odpadu - 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 na 

povrchovú úpravu terénu mimo miesta vzniku, musí uvedený odpad spĺňať požiadavky 

účelu, na ktorý má byť využitý. Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu 

terénu podľa § 97 ods.1 písm. s) zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch udeľuje okresný úrad 

v sídle kraja – Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa Okresný úrad 

Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP vyjadruje aj k dokumentácii 

predkladanej ku kolaudačnému konaniu. Požadujeme do tejto dokumentácie priložiť 

platné doklady (kópie vážnych lístkov, faktúr) o odovzdaní odpadov z predmetnej stavby  

      v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. 

    . / . 
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      Pri použití  výkopovej  zeminy na pozemku investora, je potrebné predložiť fotografie. 

      Prevádzkovateľ stavby ako pôvodca  odpadov je povinný: 

- s odpadmi, ktoré budú vznikať pri prevádzkovaní predmetnej stavby  nakladať 

v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu životného prostredia. 

17. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín: 

      V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. Siete v našej správe. Tieto žiadame vopred vytý- 

      čiť na základe našej objednávky pracovníkom našej spoločnosti (Ing. Brenk) a následne  

      plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybave- 

      nia a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 19 ods. 2 a 5.  

      Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m   

      a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. Zemné  

      práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne   

      bez použitia strojných mechanizmov. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať  

      zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vyko- 

      návať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli  

      ohroziť ich technický stav. 

      Upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných  

      kanalizáciách § 27 ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť  

      novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie  

      majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. 

      S umiestnením obrubníkov nad inžinierske siete v našej správe a.s. nebudeme súhlasiť.  

18. Do začatia stavby predložiť na stavebný úrad súhlas (vyjadrenie) SPF a.s. Bratislava  

      k navrhovanej stavbe. 

19. Prípadné  poškodenie  susedných  nehnuteľností  (stavieb,  pozemkov,  porastov,  atď.)   je   

      stavebník povinný dať do pôvodného stavu, vzniknutú škodu uhradiť. 

20. Počas výstavby nesmie prísť k znečisťovaniu verejných komunikácií. 

21. Začatie stavebných prác na stavbe stavebník písomne vopred oznámi na stavebný úrad. 

22. Na  stavbe  budú  použité  vhodné  stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z.   

      o stavebných výrobkoch.   

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov: námietky neboli uplatnené. 

    

O d ô v o d n e n i e: 

                  

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 (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov. Podmienky 

dotknutých orgánov štátnej správy sú zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.   

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Z toho 

dôvodu žiadosti vyhovel. V konaní si nikto z účastníkov neuplatnil svoje námietky. 

               Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Podolie. (Deň  

vyvesenia: 2.10.2019, deň zvesenia: 16.10.2019).  

    . / . 
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Správny poplatok sa v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení 

neskorších noviel nevyrubuje.   

 

         Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do troch rokoch od nadobudnutia právoplatnosti  

nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

 

Poučenie: 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu sa možno 

odvolať do 15 dní odo dňa doručenia, podaním odvolania na Obec Podolie. 

Proti rozhodnutiu doručovaného verejnou vyhláškou sa možno odvolať do 15 dní od 

posledného dňa zverejnenia. Posledný deň zverejnenia je dňom doručenia. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

                                                                                            PaedDr. Rastislav Bobocký 

                                                                                                         starosta obce 

                                      

                                                             

 

Rozhodnutie sa doručí:  
1./ Obec Podolie 

2./ SPF Bratislava 

Dotknuté orgány: 

3./ ORHaZZ v Novom Meste nad Váhom  

4./ OÚ v Novom Meste n/V., odbor starostlivosti o ŽP                                          

5./ SPP – distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

6./ Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

7./ TVK a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín 

8./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

9./ Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, Trenčín  

10./ OR PZ – ODI v Novom Meste n/V.  

 

11./ a/a 

12./ V.v. 

 

 

Zvesené dňa:  

 

Vyvesené dňa: 

 

 

Potvrdenie Obce Podolie: 


