
OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM 

Obecný úrad Trnovec nad Váhom 

925 71  Trnovec nad Váhom 

Telefón 031/7781496 

E-mail: obec@trnovecnadvahom.sk 

 

Trnovec nad Váhom, dňa 31.12.2021   vybavuje : Denisa Keszelyová 

sp. zn. 1940/2021-003/Ke 

 

 

 

VEC :  Juraj Ďuriš, 9255 71 Trnovec nad Váhom 399 –  s tavebné povolenie 

 

 

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

 

Juraj Ďuriš, bytom 9255 71 Trnovec nad Váhom 399, dňa 9.7.2021 podali na tunajšom úrade   

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom – novostavba“, na  

pozemku parcela číslo 408/6 – zastavaná plocha a nádvorie - v  kat. úz. Trnovec nad Váhom. 

Na stavbu bolo vydané Územné rozhodnutie sp.zn. č. : 152/2021-003/Ke zo dňa 14.5.2021. 

 

Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, posúdila žiadosť podľa podľa § 60 až 67 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti 

na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „správny poriadok“) a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.  

 

Na podklade toho, rozhodla takto: 

 

Stavba  „Rodinný dom – novostavba“ na pozemku parc.č. 408/6  v obci Trnovec nad 

Váhom, kat. úz. Trnovec nad Váhom  sa podľa § 66 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e. 
 

Navrhnutý objekt rodinného domu je jednopodlažná budova bez podpivničenia a bez 

zabudovania podkrovia, zastrešená sedlovou strechou. Objekt bude napojený na verejný 

vodovod, verejnú kanalizáciu a verejné NN vedenie. Vykurovanie teplovodné podlahové, 

zdroj tepla tepelné čerpadlo, sekundárny zdroj krbová vložka na pevné palivo. Ohrev teplej 

úžitkovej vody zabezpečí integrovaný zásobníkový ohrievač tepelného čerpadla. Stavba bude 

zateplená. Objekt je riešený v tvare obdĺžnika, s zastrešenou vonkajšou terasou a vstupným 

závetrím. Členenie stavby : vstupné zádverie, chodba, kuchyňa s prepojím cez jrdśleň na 

obývaciu izbu, dve obytné miestnosti, kúpeľňa, wc a technická miestnosť.  

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
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Stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. 408/6, kat. úz. Trnovec nad Váhom, v obci 

Trnovec nad Váhom.  

 

Rodinný dom bude osadený: 

Z čelnej strany pozemku – uličná strana – premenlivej dĺžky od 31,92 m ~ 36 m   

Od hranice susedného pozemku parc.č. 408/8 na 2 m 

Od hranice susedného pozemku parc.č. 408/1 na 9,2 m 

Zastavaná plocha/bez vonkajších spevnených plôch : 121 m2 

Zastavaná plocha, vrátane vonkajšej zastrešenej terasy a vstupu : 156,15 m2 

 

Úžitková plocha: 103,6 m2 

Obytná plocha : 72,9 m2 

+ 0,000 = 0,540 m.n.m. PB nad osou cesty pred pozemkom 

+ 0,000 = + 115,00 m.n.m. 

Výška budovy / hrebeň strechy od podlahy +0,000 : 5,74 m 

 

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

je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú  byť uskutočnené bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 

2. Pri realizácii stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a predovšetkým dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

       

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia stavebného zákona  a vyhlášky č.532/2002  Z.z, 

ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných  technických požiadavkách  na  výstavbu  

a príslušné technické normy. 

Globálny ukazovateľ –primárna energia v zmysle vyhl.č. 364/2012 Z.z. bude A0. 

    

4.  Stavba bude dokončená do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 

 

5. Stavba bude uskutočnená svojpomocne, za výkonu odborného dohľadu stavebného dozora :  

Miroslav Prokop – Šaľa, Marimon s.r.o.,  

     

6. Na stavbe musí  byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizácie 

stavby ako aj certifikáty zabudovaných výrobkov. 

 

7. Ďalšie podmienky: 

a./  Stavebníci sú  povinní zabezpečiť,  aby výstavbou čo najmenej rušili užívanie    susedných 

pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody,  ktorým možno zabrániť. 

Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady. 

Pri znečistení komunikácií sú stavebníci povinní zabezpečiť ich vyčistenie.          

V prípade stretu s podzemnými inžinierskymi sieťami, investor zabezpečí ich vytýčenie.  

So stavebným odpadom treba nakladať v súlade so zákonom o odpadoch.   

Stavebníci preukážu povoľujúcemu orgánu najneskôr ku kolaudačnému konaniu, ako naložili 

s odpadmi, ktoré vznikli počas výstavby.  

Verejné  priestory po  ukončení  stavby je potrebné uviesť do upraveného stavu. 

 

b./ Odvod dažďovej vody zo strechy stavby, stavebníci  zabezpečia na vlastnom pozemku.         

 

c./ Všetky inštalačné práce môžu vykonávať iba odborne oprávnené organizácie. 
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d./ Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné              

komunikácie treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu komunikácií, v prípade 

znečistenia komunikácií investor zabezpečí ich očistenie na vlastné  náklady. 

 

8. Stavebníci písomne oznámia stavebnému úradu začatie stavby. 

 

9. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebníci predložia porealizačné 

zameranie stavby, certifikáty zabudovaných výrobkov, revízne správy, tlakové skúšky, 

energetický certifikát budovy, potvrdenie od kominára  a dokladovať plnenie  podmienok 

tohto stavebného povolenia, stavebný denník, revíznu správu elektroinštalácie a jej plán 

skutočného vyhotovenia. 

  

10. Stavebníci zabezpečia vytýčenie priestorovej polohy stavby  právnickou alebo fyzickou 

osobou na to oprávnenou. Pred zahájením zemných prác na verejnom priestranstve, je 

potrebné požiadať správcov inžinierskych sietí o vytýčenie podzemných vedení. 

 

11. Od prvého dňa prípravných prác, až po ukončenie stavebných prác, sú stavebníci povinní 

písať stavebný denník. 

 

12. Stavebníci sú povinní umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu. 

 

13. Od začatia uskutočňovania stavebných prác až po jej kolaudáciu musí byť stavba 

viditeľne označená štítkom „ Stavba povolená „.  

 

14. Umiestnenie stavebného materiálu bude len na vlastnom pozemku stavebníkov. 

 

15. Stavbou nesmú byť narušené odtokové pomery okolitých pozemkov.       

  

16. Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II.č. 8, 949 01 Nitra – KPUNR-

2020/13799-2/52771/GRO zo dňa 7.7.2020 

 

V prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález 

najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo 

zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom Nitra, alebo ním poverenou osobou, 

najmenej však tri pracovné dni od dňa oznámenia nálezu. Do vykonania obhliadky je nálezca 

povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť zničeniu 

a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.  

 

Podľa  § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov 

súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. 

Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky  100% hodnoty nálezu. 

Hodnota majetku a  hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 
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Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zo dňa 

3.8.2020 

Podmienky :  

- deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú 

poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode vzdušného vedenia 

- hlavný istič bude dimenzovaný k požadovanému výkonu, t.j. max In = 3f/25A 

s charakteristikou B  

- zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerovom rozvádzači 

- meranie umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučuje sa 

použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenská 

distribučná a.s.  prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45 

- Ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami, je nutné 

podzemné zariadenie vytýčiť, vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 

6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská, a.s., 

nachádzajúce sa na trase plánovanej stavby, sa objednáva u Tímu sieťových služieb VN a NN 

Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda.  

- Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných 

bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušnie zariadenia je potrebné 

bezodkladne hlásiť na poruchovú linku Západoslovenská distribučná a.s. : 0800 111 567 

- V prípade, že pri umiestňovaní stavby Žiadateľa dôjde v k styku so zariadením 

Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požaduje sa v ďaľšom 

postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov 

- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,  

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k práca v ochrannom pásme VN a NN vedenia   

a budú s v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 

prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 

Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie 

o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti  VN vedenia.  

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny OU-SA-OSZP-2020/004544-2 zo dňa 

18.6.2020 

 

Na dotknutom území v žiadosti v zmysle § 12 zákone o ochrane prírody a krajiny platí prvý 

stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených 

a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú 

ohrozené záujmy ochrany a prírody a krajiny. S vydaním povolenia na stavbu súhlasí za 

nasledovných pripomienok :  

- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác uviaznu vo výkopoch 

alebo iných stavebných objektoch pôsobiacich pascovým efektom bez možnosti 

samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred 

vyplnením výkopových rýh alebo zásypom žiadame tieto prezrieť a uväznené 

živočíchy preniesť na iné vhodné miesto v okolí 

- Podľa §35 ods. zákona o ochrane prírody a krajiny je potrebné nájdené živočíchy 

odovzdať odbornej organizácii ochrany prírody ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO 

Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda : 031/5516229 

- Výrub drevín (krovín a stromov) vykonať len na základe právoplatného a v čase 

nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia aj právne účinného rozhodnutia 
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povoľujúceho orgánu, t.j. obce Trnovec nad váhom a to v mimovegetačnom 

a mimohniezdnom období (od 1.10. do 31.3. v kalendárnom roku). 

- U prác v blízkosti zelene, stromov, porastov treba dodržať STN 837010 a Arboristický 

štandard (Ochrana drevín pri stavebnej činnosti2). Ochranné pásmo stromov je 2,5 m 

od okraja stromu a výkop treba robiť ručne. Korene drevín hrubšie ako 3 cm treba 

ošetriť tak, aby neprichádzalo k ich odhnívaniu. Výkopové práce je preto potrebné 

vykonávať ručne spôsobom aby nedošlo k poškodzovaniu koreňovej sústavy drevín – 

viď kap. 4.2.4 a 4.2.41 STN 83 710.  

 

Upozornenie pre žiadateľa a príslušný stavbný úrad : Na výrub existujúcich drevín 

rastúcich mimo les, v súvislosti so stavbou, sa vyžaduje súhlas (rozhodnutie) Obce 

Trnovec nad Váhom v súlade s § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona o ochrane prírody a krajiny a § 17 

Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny.  

 

Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na 

konanie vo veci, obsahom záväzného stanoviska viazaný. 

Podľa § 103 ods. 5 zákona  o ochrane prírody a krajiny: Orgán verejnej správy, ktorý 

vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže 

o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody 

o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, 

odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. 

 Podľa § 103 ods. 6 zákona  o ochrane prírody a krajiny : Orgán verejnej správy môže 

schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany 

prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska 

podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy 

ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo 

zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú, ustanovenie §9 ods. 4 týmto nie je dotknuté. 

Podľa §140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obsah 

tohto záväzného stanoviska pre správny orgán, v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. záväzný 

a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť 

vo veci.  

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov 

o správnom konaní. 

Pri stavebných prácach je potrebné dodržať ustanovenia legislatívy na úseku ochrany 

prírody, zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy.  

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o  životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – 

ochrana vodných pomerov OU-SA-OSZP-2020/004611-2  zo dňa 23.6.2020 -  

 

Počas uskutočňovania stavby bude stavebník dodržiavať ustanovenia vodného zákona 

tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, riadiť sa predpismi  

uvedených v stanovisku OU-SA-OSZP-2020/004611- 2. 

 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ulica č. 147, 949 65 Nitra – 

vyjadrenie, č. 251/2020 z 23.6.2020   

 

- kríženie inžinierskych sietí s cestou III/1497 realizovať bez zásahu do konštrukcie 

vozovky a krajnice cesty, za hranicou cestného pozemku cesty III. Triedy 
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- križovanie tělesa cesty III/1497 realizovať pretláčaním bez zásahu do spevnenej časti 

vozovky kolmo na os vozovky s dodržaním hĺmby min. 1,5 m od nivelety vozovky. 

Konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montážnej jamy, štartovacia a cieľová 

jama musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050, okolitý terén uviesť do 

pôvodného stavu, štartovaciu a montážnu jamu umiestniť min. 1 m za hranicu 

cestného tělesa. Cestné teleso definuje §1 ods. 3 cestného zákona č. 135/1961 

„Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené 

vonkajšími hranami priekop, rygolov, násypov a zárezov svahov, zárobných a 

obkladových múrov, pätou oporných múrov a při mietnych komunikáciách pol metra 

za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov“. Výkop v tesnej blízkosti 

cesty realizovať opatrným ručným výkopom, aby nebola narušená stabilita cestného 

tělesa a funkčnosťodvodnenia cesty 

- po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu, zásypy pracovných jám 

v zelenom páse previesť štrkopieskom a so zhutneným po cca 30 cm vrstvách. 
 

- Investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste 

- Pri realizácii prácnenznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť 

- Zemina z výkopov nesmie byť ukládaná na korunu vozovky cesty III/1497, ani do 

priekop 

- Pri realizácii predložených zámerov je potřebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. O 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku 

č.35/1984 Zb. Jako i príslušné STN.  

- V súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnost a plynulosť cestnej 

premávky na priľahlom úseku cesty III/1497 zodpovedá od začatia do ukončenia prác 

investor/stavebník. Prípadné dopravné značenie dočasného charakteru bude 

odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom v Šali a určené okresným úradom 

v Šali, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

- na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo 

dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po 

dobu trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania 

odstraňovať poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude 

predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do 

doby opráv. Oprava musí byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od 

písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy 

bude záručná lehota predĺžená. 

- pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad v Šali, Odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií o vydanie: 

o povolenia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8, ods. 1, zákona č. 

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,  

- po skončení prác prizvať zamestnanca RSÚC Nitra a.s. Stredisko Nové Zámky ku 

kontrole prác, o výsledku kontroly bude vyhotovený písomný záznam 

- investor oznámi začiatok realizácie prác minimálne 3 dni vopred, spolu k kontaktom 

na zodpovednú osobu a časom realizácie predmetnej stavby , Kontakt : 

peter.mrosko@rsucnz.sk. 
 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie. 

 

Investor počas výstavby bude rešpektovať ustanovenia zákona o odpadoch a s ním 

súvisiacich právnych predpisov. Investora upozorňujem, že orgány štátnej správy odpadového 

hospodárstva sa v zmysle § 99 ods.1 písm.b.) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú 

k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so 

mailto:peter.mrosko@rsucnz.sk
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vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné 

prehlásenie.  

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra 

 

ZsVS a.s. OZ Šaľa, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, súhlasí s výstavbou 

rodinného domu. Vodovodná prípojka je jestvujúca, jedná sa o napojenie novej stavby na 

jestvujúci vonkajší domový rozvod pitnej vody. Prepojiť rozvod pitnej vody s rozvodom 

vody vedeným zo studne je zakázané! Dodržať podmienky stanoviska č. 54950/2021 zo dňa 

3.8.2021.  

 

 

Vyjadrenie kanalizácia: 

 V súčasnosti v obci ZsVS, a.s. nie je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

 O vyjadrenie k napojeniu na verejnú kanalizáciu je potrebné požiadať vlastníka, resp. 

prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v mieste stavby. 

 Pred realizáciou kanalizačnej prípojky stavebník musí objednať vytýčenie verejného 

vodovodu v správe ZsVS a.s. OZ Galanta. 

 V ochrannom pásme verejného vodovodu povoľujeme len ručný výkop. 

 Pri súbehu alebo križovaní kanalizačnej prípojky s verejným vodovodom v našej  

správe žiadame postupovať podľa STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia“. 

 Pred uvedením tlakovej kanalizačnej prípojky do prevádzky je potrebné skontrolovať, 

že kanalizačná prípojka je napojená na tlakové kanalizačné potrubie a nie na verejný 

vodovod. Kontrolu treba realizovať odobratím vzorky vody z kanalizačnej prípojky.   

Dodržať pokyny pre stavebníka uvedené vo vyjadrení 49236/2020 zo dňa 8.7.2020. 

 

T-COm  a.s. Bratislava – výstavba RD nedôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácií - dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 13.7.2021. 

 

SPP, a.s. Bratislava – dodržať pripomienky uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0537/2021/Šč zo 

dňa 5.8.2021. 

 

17. Stavebníci sú  povinní oznámiť stavebnému úradu do 15 dní pred dokončením stavby, 

kedy bude stavba pripravená k uvedeniu do užívania a požiadajú o kolaudačné konanie. 

 

18. Stavebníci všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, sú povinní plniť a po 

doručení tohto povolenia ich berú na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú. 

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nadobudne právnu moc. 

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak stavebník nezačnú so stavebnými prácami  do dvoch 

rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. 

 

Námietky účastníkov konania: Neboli podané žiadne. 

 

Vyjadrenia  dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií sú zohľadnené podmienkami 

stavebného povolenia. 
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O d ô v o d n e n i e 

 

Juraj Ďuriš, bytom 9255 71 Trnovec nad Váhom 399, dňa 9.7.2021 podali na tunajšom úrade   

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom – novostavba“, na  

pozemku parcela číslo 408/6 – zastavaná plocha a nádvorie - v  kat. úz. Trnovec nad Váhom. 

Na stavbu bolo vydané Územné rozhodnutie sp.zn. č. : 152/2021-003/Ke zo dňa 14.5.2021. 

 

Začaté konanie bolo oznámené účastníkom konania oznámením  č.OcÚHK2021/1940-002/Ke  

zo dňa 5.11.2021 – verejnou vyhláškou, nakoľko spoluvlastníci susedných  pozemkov parc.č. 

408/1, 408/5 s.č. 398 nie sú všetci známi. Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám 

bolo oznámenie doručené jednotlivo.  

 

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie  obsahu žiadosti, upustila od miestneho zisťovania a ústneho konania. 

 

Stavebníci predložili na stavebný úrad  nasledovné doklady:  kópiu  katastrálnej mapy,   výpis 

z listu vlastníctva, projektovú dokumentáciu, doklad o uhradení správneho poplatku a 

vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií od Okresného úradu Šaľa, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, Krajského pamiatkového úradu Nitra, ZsVS a.s. OZ Nitra, 

SPP a.s. Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava a ZsD a.s. Bratislava, Regionálna správa 

a údržba ciest Nitra, Územné rozhodnutie, sp.zn. č. : 152/2021-003/Ke zo dňa 14.5.2021  

a doklad o úhrade správneho poplatku.  

 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v podľa § 60 až 67 stavebného 

zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a posúdila námietky 

a vyjadrenia účastníkov konania a bolo konštatované, že uskutočnením stavby nie sú 

ohrozené záujmy spoločnosti    ani  neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené 

záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné požiadavky na výstavbu.  

 

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

stavby. Neboli podané žiadne námietky zo strany účastníkov konania, pripomienky na 

uskutočnenie stavby uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, vyplynuli z predložených  

vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.   

 

Správny poplatok v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  pol. 60) bol uhradený dňa 9.7.2021 

v hotovosti vo výške 50,- € do pokladne Obce Trnovec nad Váhom. 

 

 

P o u č e n i e 

 

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) účastníci konania 

môžu podať proti tomuto rozhodnutie odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 

stavebný úrad – Obec Trnovec nad Váhom, na adresu Obecný úrad Trnovec nad Váhom č. 

587, 925 71 Trnovec nad Váhom.  
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Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa  zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 

poriadok v znení neskorších predpisov, po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.    

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia 

Stavebné povolenie  sa doručí účastníkom konania: 

účastníci konania – (verejnou vyhláškou) 

 

1.stavebník : Juraj Ďuriš, 9255 71 Trnovec nad Váhom 399 – na vedomie  

 

2.vlastníci susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou 

 

Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Na web stránke obce Trnovec nad Váhom – zverejnené po dobu 15 dní 

 

Vyvesené dňa:  ........................................................   

 

Zvesené dňa :  ........................................................ 

 

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám – na vedomie : jednotlivo 

Krajský Pamiatkový úrad SR, Námestie Jána Pavla II.č. 8, 949 01  Nitra 

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

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

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Za Hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 

Slovak telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

 

k spisu 

 

 

 

 

Denisa Keszelyová 

pracovníčka stavebného úradu 

na základe poverenia starostom obce    

 

 

 

 

 

Príloha pre stavebníkov:   Overená projektová dokumentácia  

                                          štítok „Stavba povolená“- po právoplatnosti  SP 

 


