
Obec Rudník  
č. j.: SOÚ 14,R/2022Rud.(75/21)                                                           Rudník, dňa 25.7.2022        

                                                                  

                          

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

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

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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 posúdil a prerokoval 

žiadosť o dodatočné povolenie stavby a rozhodol nasledovne: 

  

stavebníkovi : Jánovi Michaličkovi a manželke Emílii, bytom 906 23 Rudník č.432  

 

podľa §88 ods.1 písm.b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona a primerane §66 stavebného 

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

stavebného zákona  povoľuje  

dodatočné povolenie stavby 

 

na stavbu:  

"Prístavba rekreačnej chatky + Komunikácie a spevnené plochy   “  

 

na pozemkoch parc.č. KNC 22598/1, KNC 22598/3 v katastrálnom území Rudník 

 

 

1A)Popis vykonaných prác na stavbe :  

Na prístavbe rekreačnej chaty boli uskutočnené nasledovné stavebné práce:  

-výkopové práce pre základovú konštrukciu prístavby rekreačnej chaty z juhozápadnej strany, 

základové pásy s pôdorysnými rozmermi 30cm x 80cm z betónových tvárnic 

DT250x250x500mm s vodorovnou a zvislou výstužou, železobetónová doska hrúbky 130 mm 

až 150mm s pôdorysnými rozmermi  dosky 3m x 4maž 150mm, hydroizolácia-hydrobit+ 

asfaltové pásy, po obvodovej strane styrodur hr.5cm .  penetračný náter,  

 

SO Komunikácie a spevnené plochy na pozemku p.č. 22598/1 sú dopravne napojené na 

miestnu komunikáciu existujúcou prístupovou cestou s jestvujúcim napojením vjazdu. 

Na pozemku stavby sú vybudované komunikácie a spevnené plochy, ktoré slúžia pre 

zabezpečenie potreby krátkodobého aj dlhodobého parkovania pre rekreačný dom a zároveň 

slúžia na prístup nákladného vozidla pre potrebu vyprázdňovania žumpy. Na pozemku stavby 

sú ďalej vybudované chodníky a terénne schody na prístup k rekreačnému domu a terasy, 

ktoré prepájajú rekreačný dom a drobné stavby s exteriérom. Súčasťou komunikácií a 

spevnených plôch sú aj oporné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu násypom a zárezom 
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umelo vytvoreným terasám v svahovitom teréne. 

Na pozemku parc.č. 22598/1 bola zrealizovaná úprava terénu okolo rekreačnej chaty spojená 

s realizáciou štyroch nových gabiónových oporných múrov :  

Oporný gabiónový múr č.1 nachádzajúci sa na pozemku parc.č. 22598/3 v jeho južnej časti 

Dľžka 10,63m x 0,5m s výškou 1m  

Oporný múr č.2 popri vjazdu na pozemok nachádzajúci sa na pozemku parc.č. 22598/3 v jeho 

východnej časti –dľžka 18,56m na šírku 1m s maximálnou výškou 2m 

Oporný múr č.3 od vstupnej brány v pôdorysnom tvare písmena „L“ dĺžky 8m x0,5m na 

výšku 1m x 2,5m x0,5m na výšku 1m,  

Oporný múr č.4 gabiónový múr s pôdorysnými rozmermi v tvare písmena „U“ s rozmermi 

7,7m x 0,5m na výšku 1m + 1,5m x 0,5m na výšku 1m +1,2m x0,5m na výšku 1,0m 

s ukončením exteriérovým jednoramenným schodiskom s piatimi stupňami popri 

juhozápadnej hranici pozemku parc.č. 22597 s 22598/1 vo vzdialenosti 1,11 od tejto hranice 

pozemkov.  

Medzi dvomi krídlami oporných múrov č.3 a č.4 je zrealizované exteriérové schodisko – 

jednoramenné na šírku 2,15m -5 stupňov 5x175/300 , na ktoré nadväzuje betónový chodník 

ohraničený parkovými obrubníkmi – chodník z betónovej dlažby 50cm x 50cm s celkovou 

šírkou 1,20m na dĺžke 7,65m, na ktorý nadväzuje terénne schodisko jednoramenné  so šírkou 

80cm ohraničené z obidvoch strán betónovými palisádami 5x185/350+medzipodesta na dĺžku 

1,486m+5x185/350+medzipodesta na dĺžku 1,071m, 2x185/350+ medzipodesta na dĺžku 

1,572m s vyústením na terasu lichobežníkového tvaru s max. rozmermi 3,638m a šírku 

2,668m . Medzi oporným múrom a jestvujúcim skladom je zrealizovaná betónová dlažba na 

pozemku parc.č. KNC 22598/1 v katastrálnom území Rudník .  

Pozdĺžny sklon spevnenej plochy parkoviska je premenný, maximálne v sklone 5 % . 

Pozdĺžny sklon chodníka je premenný, max. 5,0 % 8,0 %.Priečny sklon je premenný, max. 

4,5 % < 6,0 %,. 

 

Konštrukcia cestnej komunikácie z betónovej dlažby: 

zámková dlažba , dlažbové lôžko, fr. 4/8,cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22 , štrkodrva ŠD; 

31,5 (45) Gc,geotextília PP 150 g/m2,zhutněná pláň na (D102% PS), mín. Edef. - 60 MPa       spolu 

600mm 

 

Konštrukcia chodníkov a terasy z betónovej dlažby 500x500x80: 

betónová dlažba 500x500x80 

nalepená na mrazuvzdornú lepiacu maltu podkladný železobetón C 

20/25 výstuž z kari sietí 08/08-150/150 

štrkodrva ŠD; 31,5 (45) Gc 

geotextília PP 150 g/m2 

zhutněná pláň na (D102% PS), min. Edef. = 60 MPa 

                                                                                                                       480 mm 

Konštrukcia chodníkov, terénnych schodov a terasy z terasových platní 400x400x40: 

terasová platňa 400x400x40 40 mm STN 73 6131 

nalepená na mrazuvzdornú lepiacu maltu podkladný železobetón C 20/25 150 mm 

výstuž z kari sietí 08/08-150/150 

- štrkodrva ŠD; 31,5 (45) Gc 250 mm STN EN 13285 

geotextília PP 150 g/m2 zhutněná pláň na (D102% PS), min. Edef. = 60 MPa 

SPOLU 440 mm 

 

 

80 mm STN 73 6131 

150 mm 

250 mm STN EN 13285 

SPOLU  
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Odvodnenie 

Odvodnenie betónových spevnených plôch je zabezpečené pozdĺžnymi a priečnymi sklonmi 

na zelené plochy na pozemku stavby. 

 

Oporné a zárubné múry sú zrealizované na zachytenie násypov a zárezov umelo vytvorených 

zemných terás na pozemku stavby. Oporné a zárubné múry sú zhotovené zo zváraných 

gabiónových košov s okami 50/100, výplň tvorí drvené kamenivo frakcie 32/63 a ručne 

vyskladané čelo z drveného kameniva frakcie 63/125. Gabiónové múry sú založené na 

vankúšoch zo zhutnenej štrkodrvy frakcie 0/32, hrúbky vrstvy 800 mm, resp. na zvetranom 

slieňovcovom podloží, podľa polohy geologických vrstiev. Výška gabiónových múrov je 

max. 1,3 m, pri šírke drieku 0,5 m a 2,0 m, pri šírke drieku 1,0 m. Stabilita gabiónových 

múrov voči preklopeniu a posunutiu je zabezpečená gravitáciou samotných múrov a 

ukotvením do svahu pomocou jednoosej geomreže predpísanej pevnosti. Geomreža sa uloží 

do ložnej škáry medzi gabiónové koše s presahom do svahu na predpísanú dĺžku. 

Oporné steny 

Oporná stena z betónových svahoviek je zrealizovaná na severozápadnej a západnej strane 

pozemku rekreačného domu. Na spevnenie svahu sa použili svahovkové tvarovky  

QUADRA I, vibrolisované z prostého betónu s priebežnou dutinou na zásypový materiál. 

Maximálna výška opornej steny je 1,5 m a sklon 52° až 54°, za opornou stenou terén 

prirodzene stúpa v sklone 1:2. Svahovky sú založené na podkladnom betóne hr. min. 150 mm 

a štrkovom vankúši. Zadná výplň je zrealizovaná z nesúdržnej a vodopriepustnej zeminy. 

 

1B) Pre dokončenie stavby rekreačnej chaty sa určujú tieto podmienky : 

Prístavba k jestvujúcej stavbe rekreačnej chaty na pozemku parc.č. 22598/1 z z juhozápadnej 

strany stavby s pôdorysnými rozmermi prístavby 3m x 4m vo vzdialenosti západným rohom 

prístavby 1,365m od hranice pozemku parc.č. 22668 s pozemkom parc.č. 22598/1. 

Severozápadná obvodová stena prístavby chaty bude v kolmej vzdialenosti odsadená 

o 800mm od západného rohu jestvujúcej chaty, pričom najbližším severným rohom prístavby 

bude vo vzdialenosti 1,539m od hranice pozemkov parc.č. 22667 s parcelou 22598/1. 

Prístavba bude jednopodlažná so zastrešením pultovou strechou so sklonom strechy 10⁰. 

Celková výška prístavby po vrchnú hranu strešnej konštrukcie bude 2,78m od kóty ±0,00, 

ktorá sa nachádza na vrchnej hrane podlahy jestvujúcej rekreačnej chaty.  

Na jestvujúcej chate sa stavebnými úpravami zrealizuje otvor na šírku 800/1970 –prechod 

medzi vstupným zádverím a prístavbou v mieste jestvujúceho okna v juhozápadnej obvodovej 

stene, z jestvujúceho rozvádzača rekreačnej chaty bude zrealizované rozšírenie 

elektroinštalácie do prístavby, pričom vykurovanie bude elektrické – konvektorom . Na 

prístavbe bude zrealizovaná bleskozvodná sústava s prepojením na jestvujúcu. Nosná 

konštrukcia prístavby bude drevostavba – rámová konštrukcia pozostávajúca z fošní 

a stĺpikov prierezu 50x150mm, na ktoré sú ukladané stropné trámy prierezu U 150x200mm. 

Steny budú obložené dreveným obkladom z exteriéru 22mm a v interiéri hr.12mm. Podlaha 

z drevoštiepkových dosiek hr.28mmupevnené skrutkovaním do podlahových trámov prierezu 

100mmx100mm. Krov , obvodové steny a podlaha budú zateplené minerálnou izoláciou 

hr.150mmKrytina strešnej konštrukcie bude lakoplastovaný plech .  

SO Komunikácie a spevnené plochy -Pozdĺžny sklon rampy vedúcej ku existujúcemu je 

potrebné upraviť na sklon max. 12 % a vybaviť ochranným zábradlím. 

Navrhované je ochranné zábradlie pre terénne schody a šikmú rampu. Použije sa oceľové 

jednomadlové zábradlie bez výplne. Madlo sa umiestni vo výške 0,9 m nad rampou, alebo nad 

spojnicou horného okraju schodiskových stupňov. 

Cestné komunikácie sa po obvode ukončia cestnými obrubníkmi a chodníky a terasy 

parkovými obrubníkmi, alebo palisádami. 
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2.Napojenie stavby na inžinierske siete a cestu:  

 Prístavba je napojená jestvujúcim rozvodom na verejný vodovod- bez zmeny 

 Prístavba je napojená na elektroinštaláciu z rozvádzača z jestvujúcej rekreačnej chaty   

 Stavba rekreačnej chaty má jestvujúce napojenie na žumpu – bez zmeny 

 Dažďové vody zo strechy prístavby budú odvedené prostredníctvom dažďových 

zvodov do ležatého trativodu na pozemku stavebníka parcela 22598/1 

 Stavba má jestvujúce napojenie na miestnu komunikáciu 

 

3. Technické údaje stavby : 

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:  : 

 Prístavba rekreačnej chaty pozemok parc.č. KNC 22598/1 

 Stavebné úpravy v jestvujúcej rekreačnej chate na parcele KNC 22598/3 

 Komunikácie a spevnené plochy- oporné múry , prístupová chodníky a terénne 

schodiská  

 

4.Prístavba rekreačnej chaty pozostáva z nasledovnej miestnosti: izba 

Zastavaná plocha prístavby :     12 m² 

Úžitková plocha prístavba  :     9,74m2 

Celková zastavaná plocha prístavby: 56 m² 

Celková úžitková plocha rekreačnej chaty: 62,31 m² 

Obostavaný priestor prístavby:       33,66m³ 

Celkový obostavaný priestor chaty 232,76 m³ 

Zastavaná plocha parkoviska a terasy s povrchom zo zámkovej dlažby : 78,3m² 

Zastavaná plocha chodníkov terasy s povrchom z betónovej dlažby         18 m² 

Zastavaná plocha chodníkov a tersy z terasových platní 400x400x40mm 35 m² 

Zastavaná plocha vonkajších schodísk s povrchom z terasových platní       8 m² 

Zastavaná plocha oporných gab. múrov                                                       33,7 m² 

Zastavaná plocha spevnených svahov betónovými svahovkami                  26,7 m² 

 

5. Stavba „ Prístavba rekreačnej chaty a komunikácie a spevnené plochy bude  dokončená 

presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní o dodatočnom 

povolení stavby , ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny , ktoré sa v priebehu 

stavby vyskytnú ako nevyhnutné a odlišujú sa od schváleného projektu , stavebník v zmysle 

§68 stavebného zákona včas prerokuje s tunajším stavebným úradom. Zmeny na stavbe 

nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

 

6. Pri uskutočňovaní dokončovacích stavebných prác je nutné dodržiavať predpisy , týkajúce 

sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku 

v zmysle vyhl.č. 147/2013 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 

 

7.Stavebné práce realizovať v súlade s § 43d a § 43e tak, aby stavba po celý čas ekonomicky 

odôvodnenej životnosti vyhovovala základným požiadavkám na stavby . Pri uskutočňovaní 

stavby postupovať v súlade s § 48 až § 53 stavebného zákona, ktoré pojednávajú o 

všeobecnotechnických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb .  

 

8.Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia technických     

   noriem 

 

9.Stavba sa bude dokončovať svojpomocne. Stavebný dozor bude Ing. Branislav Adámek, 

Z.Zgurišky 503/3,90701Myjava 
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10.Stavebník je povinný , aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb 

a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť ; po skončení  je 

povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné 

alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov 

o náhrade škody. 

 

11.Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel( vhodný stavebný výrobok). 

 

12.Stavebník je povinný viesť o stavbe stavebný denník ( § 46d stavebného zákona ). 

 

13.Stavebník musí dbať , aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu komunikácii, 

komunikácie je nutné čistiť po dobu realizácie stavby 

 

14.Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 

ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 

predpisov. 

 

15.Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia . 

 

16.Stavenisko musí byť označené s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby . 

 

17.Stavenisko musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu , ktorý sa musí čistiť 

 

18.Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska. Stavebný materiál bude uložený na 

pozemkoch vo vlastníctve stavebníka. 

 

19.Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce. 

 

20.Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. 

 

21.Stavenisko musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce.     

 

22.Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 

ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 

predpisov. 

 

23.Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentáciu stavby overená  

stavebným úradom , potrebná na uskutočňovanie stavby  a na výkon štátneho stavebného 

dohľadu  

 

24. Po ukončení prác stavebník je povinný podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona uviesť 

susedné  pozemky do pôvodného stavu a ak to nie je možné, hospodársky účelné poskytnúť 

vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody / na rozhodovanie 

o náhrade škody je príslušný súd v občiansko-právnom konaní / 

 

25.Podľa § 70 stavebného zákona toto povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov  

účastníkov konania. 
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26. Stavba bude dokončená v lehote do 30.4.2023.  

 

27. Po ukončení stavby podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona návrh na       

vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

 

28. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 

*Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pozemkový a lesný-stanovisko 

k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 31.1.2022 pod číslom 

OU-NM-PLO-2022/002313-2 

a) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom 

drevín 

b) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku parcely CKN č22598/1 resp. jej 

uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy 

c) po realizácii výstavby , za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľnosti podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu 

pozemku  zo záhrady na zastavanú plochu s predložením porealizačného geometrického 

plánu , rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu a tohto stanoviska . zmenu druhu 

pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava  

 
*Krajský pamiatkový úrad Trenčín –záväzné stanovisko zo dňa 1.2.2022 pod číslom 

KPUTN-2022/2918-2/8391/NIP 

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 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. V prípade zistenia archeologických situácii 

KPÚ Trenčín vydá rozhodnutie o nevyhnutnosti zabezpečiť realizáciu archeologického 

výskumu  

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 

zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko 

nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a 

pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po 

uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, 

na ktorý je určené. 
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*Slovak Telekom, a.s.: Bratislava –vyjadrenie zo dňa 27.1.2022 pod číslom 6612202833 

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 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: 

Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211 

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 §23 zákona č. 452/2021 Z. 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 verejnú 

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

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

*Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava –stanovisko  zo dňa 14.2.2022 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre 

stavbu Prístavba rodinného domu Poriadie č.67 na pozemku reg. C parc.č. 27312 

a 24315/2,4a príslušnej NN prípojky na pozemku registra E, s parcelným číslom 40029/1, 

v katastrálnom území Poriadie podľa predloženej PD – spracovateľ Ing.Jozef Petráš za týchto 

podmienok:  

 V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné  energetické zariadenia distribučného 

rozvodu NN( do 1kV) , ktoré sú v správe ZSD. Stavebník je povinný rešpektovať 

priestor nadzemných elektroenergetických zariadení podľa Zákona o energetike 

č.251/2012Z.z. . V prípade potreby preložky tohto zariadenia postupovať v zmysle 

§45 zákona 251/2012Z.z. o energetike a o zmene a doplneí niektorých zákonov 

v z.n.p.  

•   Predmetná stavba bude napojená na jestvujúcu prípojku el. energie, ktorá vyhovuije 

pre napojenie hore uvedenej stavby 

•   Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení 

definovaných podľa §43 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p., s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce 

súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná 

osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb 
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vykonávajúcich činnosť , alebo zdržujúcich sa na stavbe , o pravidlách bezpečnosti 

práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.  

 

*Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava-vyjadrenie zo dňa 10.2.2022 pod zn. 

6295/2022/BK 

 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, 

požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich 

zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách. 

 K stavbe „ Prístavba k rekreačnej chatke“ nemáme   námietky, ak cez  predmetnú  a 

so  stavbou  súvisiace  nehnuteľnosti  nie  sú trasované  rozvody  vodovodov a 

kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany. 

 Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byť v súlade so 

zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 

znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien 

a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými  podmienkami   pripojenia   a   

odpojenia   nehnuteľnosti na verejný vodovod a  verejnú  kanalizáciu  a technickými  

podmienkami  zriaďovania  a  odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej  prípojky v 

podmienkach  Bratislavskej vodárenskej  spoločnosti,  a.s."  (ďalej len „technické 

podmienky"). 

 Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na 

verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a 

odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené   na  

internetovom sídle  www .bvsas.sk. 

 Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 

spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou. 

 Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je 

potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

 Všetky vodohospodárske  zariadenia,  ich  trasovania,   pripojenia  a križovania  

musia  byť v koordinácii a v súlade s platnými STN. 

 

A. Zásobovanie vodou 

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľností vodou cez 

existujúcu vodovodnú prípojku súhlasíme za predpokladu , že budú dodržané podmienky BVS , 

uvedené v texte vyjadrenia 

a/  Vodovodná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka príp. jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí 

byť zrealizovaná jej rekonštrukcia so súhlasom vlastníka prípojky 

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez 

lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny , úpravy a preložky, ktoré by mohli 

mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky , na meranie spotreby vody alebo 

ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody 

3. Zodpovednosť za kapacitu , technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky , 

vrátane vnútorných rozvodov nesie vlastník , spracovateľ projektovej dokumentácie 

a investor 

4. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného 

vodovodu , vlastného zdroja, alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná 

v blízkosti zdroja tepla , ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej 

vody  

5. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu 

len tie osoby , ktoré sú nato prevádzkovateľom určené. 
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b/  Vodomerná šachta 

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené 

meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve 

BVS. 

2. Vodomerná šachta musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám 

BVS,  

3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 

4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu 

zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, 

výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s 

meradlom. 

5. Vo vodomernej  šachte je prísne zakázané  skladovať  akýkoľvek  materiál  

nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty. 

 

*SPP Distribúcia a.s. Bratislava –Vyjadrenie zo dňa 28.1.2022 pod číslom 

TD/NS/0086/2022/Mo 

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 na vyššie uvedenú stavbu za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby), 

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby 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 činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 

podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako ,,NTĽ‘) plynovodu a středotlakého (ďalej ako 

„STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej 

ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, 

a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 

dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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technológie, 

— pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce 

vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL 

plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne 

kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú 

projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie 

takýchto prác, 

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: 

jozef.baran@spp-distribucia.sk) 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 nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku 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 byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k 

vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže 

pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú 

obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom 

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona 

o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského 

zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a 

§ 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

stavebník je povinný pri realizácií 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 906 01, 

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, 

mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk
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v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako 

ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

žiadne, 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, 

je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej 

zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 28. 1. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-

D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 

distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 

tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk). 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 

29. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania : 

Námietky a pripomienky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

 

Odôvodnenie 
Dňa 29.11.2021 oznámil stavebný úrad Obec Rudník  začatie konania o dodatočnom 

povolení stavby podľa § 18 správneho poriadku v spojení s § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 

stavebného zákona a zároveň  vyzval písomne výzvou zo dňa 29.11.2021 pod zn. 

SOÚ75,výzva/2021 Rud. stavebníka Jána Michaličku a manž. Emíliu , bytom Rudník 432 

podľa § 88a ods.1 stavebného zákona , aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy 

predložil nasledovné doklady týkajúce sa dodatočného povolenia stavby " Prístavba 

rekreačnej chaty súp.č.432+ spevnené plochy+ oporné múry spojené terénnymi úpravami „ na 

pozemkoch parc.č. KNC 22598/1, KNC 22598/3 v katastrálnom území Rudník  , ktorými 

súčasne preukáže, že začatá stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.  

1. geodetické zameranie rozostavanej stavby prístavby rekreačnej chatky, oporných 

múrov , spevnených plôch vrátane exteriérových schodísk na podklade katastra 

nehnuteľností, vypracované fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.  

2. v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby pre dodatočné povolenie 

stavby - prístavby rekreačnej chatky, oporných múrov spevnených plôch spojených 

s úpravou terénu vrátane exteriérových schodísk  spolu so statickým posúdením 

http://www.spp-distribucia.sk/
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v zmysle § 9 ods. 1 písm. a), b) 1., 2., 3., 4., 6., 7., c)1., 2., 3., 4., e), f) g)  vyhl.č. 

453/2000 Z.z. 

3. v prípade, že sa stavba , alebo nejaká jej časť bude nachádzať na pozemkoch, ktoré nie 

sú vo vlastníctve stavebníka predloží stavebník podľa § 139 ods. 1. stavebného zákona 

iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na uvedených pozemkoch stavbu v zmysle § 58 

ods. 2 stavebného zákona.   

4. žiadosť o dodatočné povolenie stavby a uhradiť správny poplatok podľa položky 61, 

ktorý je trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60 písm. b) bodu 2. a položke 60 

písm.d) bod 4 zákona č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch vo výške 240 €. 

5. predložiť vyjadrenia dotknutých orgánov v zmysle § 8 ods. 2 písm. c)  

vyhl.č. 453/2000 Z.z. :  

-Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín  - záväzné 

stanovisko ,  

- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pozemkový a lesný – stanovisko 

k zrealizovanému záberu poľnohospodárskej pôdy na pozemku parc.č. 22598/1 

vedeného v katastri nehnuteľností ako záhrada 

vyjadrenia dotknutých orgánov v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) vyhl.č. 453/2000 Z.z.  

- správcov inžinierskych sietí :  

-vyjadrenie Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ku existencii sietí na 

pozemkoch dotknutých stavbou ,  

-vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Čulenova 6, Bratislava  

- vyjadrenie BVS a.s. Bratislava , Prešovská 48  

-vyjadrenie SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

Stavebný úrad súčasne stavebníka upozornil, že ak požadované doklady nepredloží v určenej 

lehote, alebo sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom , stavebný úrad 

v zmysle § 88a ods. 2 stavebného zákona nariadi odstránenie stavby. 

V zmysle § 88a ods. 3 stavebného zákona ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej 

dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, 

že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k 

tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s 

dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie 

preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo 

veci. 

Dňa 21.2.2022 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania a súčasne v lehote 

stavebník doplnil na stavebný úrad :  

1x projektovú dokumentáciu-časť architektúra ,  

-záv.stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 

Trenčín , Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pozemkový a lesný – 

stanovisko k zrealizovanému záberu poľnohospodárskej pôdy na pozemku parc.č. 

22598/1 vedeného v katastri nehnuteľností ako záhrada 

vyjadrenia dotknutých orgánov v zmysle § 8 ods. 2 písm. c) vyhl.č. 453/2000 Z.z.  

- správcov inžinierskych sietí :  

-vyjadrenie Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava ku existencii sietí na 

pozemkoch dotknutých stavbou ,  

- vyjadrenie BVS a.s. Bratislava , Prešovská 48  

-vyjadrenie SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

Vzhľadom nato, že doplnenie bolo neúplné, stavebný úrad dňa 22.2.2022 pod zn. SOÚ 

14,výzva č.2/2022Rud. (75/2021) opakovanou písomnou výzvou vyzval stavebníka , aby 

v lehote 60 dní doplnil chýbajúce podklady na stavebný úrad:  

1. 1x geodetické zameranie rozostavanej stavby prístavby rekreačnej chatky, oporných 

múrov , spevnených plôch vrátane exteriérových schodísk na podklade katastra 

nehnuteľností, vypracované fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190101#paragraf-58.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190101#paragraf-137
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geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.  

2. 1x projektovú dokumentáciu stavby pre dodatočné povolenie stavby - prístavby 

rekreačnej chatky, oporných múrov spevnených plôch spojených s úpravou terénu 

vrátane exteriérových schodísk  spolu so statickým posúdením v zmysle § 9 ods. 1 

písm. a), b) 1., 2., 3., 4., 6., 7., c)1., 2., 3., 4., e), f) g)  vyhl.č. 453/2000 Z.z. 

3. v prípade, že sa stavba , alebo nejaká jej časť bude nachádzať na pozemkoch, ktoré nie 

sú vo vlastníctve stavebníka predloží stavebník podľa § 139 ods. 1. stavebného zákona 

iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na uvedených pozemkoch stavbu v zmysle § 58 

ods. 2 stavebného zákona.   

4. žiadosť o dodatočné povolenie stavby a uhradiť správny poplatok podľa položky 61, 

ktorý je trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60 písm. b) bodu 2. a položke 60 

písm.d) bod 4 zákona č. 145/1995 Z.Z. o správnych poplatkoch vo výške 240 €. 

5. predložiť vyjadrenie dotknutých orgánov v zmysle § 8 ods. 2 písm. c)  

vyhl.č. 453/2000 Z.z. :  

-vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Čulenova 6, Bratislava  

Dňa 3.3.2022 bolo zo strany stavebníka doplnené stanovisko Západoslovenskej distribučnej 

a.s. Bratislava zo dňa 14.2.2022. 

Dňa 15.3.2022 bola doručená žiadosť o dodatočné povolenie stavby spolu s 2x projektovou 

dokumentáciou  s uhradeným súhrnným správnym poplatkom vo výške 240eur .  

K žiadosti ďalej bolo doplnené : geodetické zameranie vypracované fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné 

overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a 

kartografom.  

V zmysle § 54 stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu 

uskutočňovať iba na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému 

úradu.   Tým, že stavebník začal realizovať stavbu bez právoplatného stavebného povolenia,  

porušenie § 54 stavebného zákona bolo prerokované v samostatnom priestupkovom konaní 

z dôvodu naplnenia skutkovej podstaty označenej v § 105 ods.2 písm. a/  stavebného zákona 

na základe zistených skutočností . 

Protiprávny stav bol prerokovaný v samostatnom konaní o porušení stavebného zákona , 

pričom bol vydaný rozkaz o spáchaní priestupku a udelení pokuty stavebníkovi Jánovi 

Michaličkovi pod číslom SOÚ 72,P-4,R/2021Rud. zo dňa 29.11.2021 a Emílii Michaličkovej 

pod číslom SOÚ73,P-5,R/2021Rud.  zo dňa 29.11.2021 . Skutkový stav bol zistený pri 

štátnom stavebnom dohľade uskutočnenom dňa 15.11.2021.  

Na základe doplnenia podania stavebný úrad dňa 26.5.2022 pod zn. 

SOÚ14,O/2022Rud.(75/21) písomne oznámil všetkým účastníkom a dotknutým orgánom 

začatie konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 18 správneho poriadku v spojení s  

§ 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 stavebného zákona a nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 29.6.2022. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom 

povolení stavby bolo doručené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom , 

neznámym dedičom po zosnulých účastníkoch konania pánovi Pavlovi Tomišovi , naposledy 

Rudník 104 a Kataríne Tomišovej, naposledy bytom 90623 Rudník 5 bolo oznámenie 

doručované verejnou vyhláškou v zmysle §26 ods.2 správneho poriadku .  

Súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány , že prípadné námietky a 

pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov k dodatočnému povoleniu stavby 

možno uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaní, inak k nim 

nebude prihliadnuté. Zároveň upozornil, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na 

riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 

povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Všetkým účastníkom konania bolo oznámenie doručené v stanovenej lehote pred ústnym 

pojednávaním .  

Pri ústnom pojednávaní sa zúčastnili prizvaní účastníci konania p.Jarmila Arbecíková a pán 
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Miloslav Adámek- právoplatný dedič v podiele 1/12 pozemku parc.-č.KNE 22669 po zosnulej 

manželke pani Viere Adámkovej na základe právoplatného uznesenia Okresného súdu Nové 

Mesto nad Váhom pod číslom 9D/24/2022 Dnot77/2022 . Z tohto dôvodu sa rozhodnutie 

bude zasielať účastníkovi konania p. Miloslavovo Adámkovi. Ostatní prizvaní účastníci 

konania sa nezúčastnili ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebnému 

úradu neboli v lehote pred ústnym pojednávaním doručené žiadne pripomienky a námietky 

voči vydaniu rozhodnutia. Zúčastnení účastníci vyjadrili kladné stanoviská do zápisnice 

z ústneho pojednávania dňa 29.6.2022.  

Obec Rudník nemá spracovaný a schválený platný Územný plán obce, z ktorého by 

bolo jednoznačné funkčné využitie územia a vhodnosť stavieb spolu so zastavovacími 

podmienkami v území . Z tohto dôvodu každá jednotlivá stavba sa posudzuje na základe  

správneho konania spolu s dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými orgánmi – 

správcami inžinierskych sietí.  

     Na základe ustanovenia o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad skúmal, či 

existencia stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti. Vzhľadom na posúdenie z 

hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a 

jednotnej technickej politiky dospel k záveru, že stavba nie je s nimi v rozpore. Potvrdili to aj 

kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných 

predpisov.   

K dodatočnému povoleniu stavby boli zo strany stavebníka predložené nasledovné stanoviská 

dotknutých orgánov:  

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín- záväzné stanovisko pod zn. KPUTN-2022/2918-

2/8391/NIP 

 Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom –pozemkový a lesný odbor- stanovisko zo dňa 

31.1.2022 pod zn. OU-NM-PLO-2022/002313-2 

 Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie pod číslom 6612202833 zo dňa 27.1.2022, 

 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava- stanovisko zo dňa 14.2.2022 

 BVS a.s. Bratislava- vyjadrenie zo dňa 10.2.2022 pod číslom 6295/2022/BK 

 SPP Distribúcia a.s. Bratislava- vyjadrenie zo dňa 28.1.2022 pod číslom 

TD/NS/0086/2022/Mo 

 Kladné stanoviská účastníkov konania p. Jarmily Arbecíkovej a p. Miloslava Adámka  

Podmienky uvedené v kladných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov boli 

zapracované do výroku tohto rozhodnutia.  

Z dostupných podkladov stanovísk dotknutých orgánov doplnených k žiadosti 

doposiaľ nebol preukázaný rozpor s verejným záujmom, z tohto dôvodu stavebný úrad 

rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 61, ktorý je trojnásobok sadzby 

určenej v položke 60 písm. b) bodu 2. a položke 60 písm.d) bod 4 zákona č. 145/1995 Z.Z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších poplatkov v celkovej sume vo výške 240 €. 

 

P o u č e n i e 
    

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Obec Rudník, Rudník č. 1, 906 23. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov.  

 

 

 

Monika Malcová  

  starostka obce                                                                                                       
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Príloha pre stavebníka : 1 x projektová dokumentácia overená v konaní o dodatočnom 

povolení stavby. 

 

Doručuje sa:  

* účastníci konania : 

1. Ján Michalička, Partizánska č. 381/27, Myjava 907 01   

2. Emília Michaličková, Partizánska č. 381/27, Myjava 907 01  

3. Soňa Kiovská, Zelená č. 2022/10, Nové Mesto nad Váhom 915 01 

4. Štefan Tomiš, 90623 Rudník 366 

5. Ján Tomiš, Pažického 411/10, 907 01 Myjava 

6. Štefková Emília, Rudník č. 15, 906 23 

7. Ing. Lajdová Jana, Rudník č. 20, 906 23 

8. Viliam Tomiš, Rudník 354, 906 23 

9. Pavol Juráš, Bradáčova 785/26,90701Myjava 

10. Bunčiaková Kristína, 8.apríla 382/8, 907 01 Myjava 

11. Ing. Juraj Országh, 90863 Oreské č.151 

12. Katarína Tomišová , 906 23 Rudník 5-doručované ver. vyhl. 

13. Peter Hluchý , 906 23 Rudník 175 

14. Michal Dekánek , Kozmonautov 403/51, 916 01 Stará Turá 

15. Ivan Jakubec , 906 23 Rudník 7 

16. Gráfová Jaroslava, Krajné č. 322, 916 16                      

17. Mgr. Martina Campanino Pražienková, Dolná štvrť 361/12, 907 01 Myjava 

18. Mgr. Zuzana Válková , Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava – Petržalka 

19. Lenka Škrabáková , 90633 Cerová 161 

20. OĹga Hertelová , Rovniakova 2475/5, 85102 Bratislava 

21. Jarmila Arbecíková , Papraď 1605, 91601 Stará Turá 

22. Miloslav Adámek, Hurbanova 152/58, 91601 Stará Turá  

23. Ján Sadloň, 8.apríla 375/11, 907 01 Myjava 

24. Milan Sadloň, 8.apríla 375/11, 907 01 Myjava 

25. Stanislava Pražienková , Domov sociálnych služieb  pre dospelých, 908  79 Borský 

Svätý Jur 264 

26. Danica Vydarená, Dušana Jurkoviča 428/14, 906 13 Brezová pod Bradlom 

27. Tatiana Nováková, 916 38 Beckov 282 

28. Pavol Tomiš, Rudník 104-doručované verej.vyhláškou 

29. Obec Rudník, starostka Monika Caltíková 

30. Ing. Branislav Adámek , Z.Zgurišky 503/3, 907 01 Myjava 

31. ETRIUM s.r.o. - Ing. Milan Balek, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín 

32. ETRIUM s.r.o. - Ing. Ján Franko, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín 

33. Jakub Kiska, Bysterecká 2066/11, Dolný Kubín 026 01 

34. EU design s.r.o.-Ing. Marek Kocán , D.Jurkoviča 421/17, 90613 Brezová pod Bradlom 

* dotknuté orgány:  

35. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 

915 41 Nové Mesto nad Váhom  

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

37. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  

38. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   

39. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 26 

40. PreVaK, s.r.o., Púchovská 8, Bratislava 831 06 doručovať na Jiráskova 168/16, Stará 

Turá 916 01 

41. Obec Rudník, starostka Monika Malcová 

42. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín 

 

 



 16 

Toto rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby sa doručí v zmysle § 26 ods.1 

správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, neznámym účastníkom konania po 

zosnulých účastníkoch konania Tomišovi Pavlovi, Rudník č. 104, 906 23  Myjava a Kataríne 

Tomišovej, naposledy bytom 90623 Rudník 5 verejnou vyhláškou a bude v zmysle § 26 ods.2 

správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, vyvesené po dobu 15 dní na 

verejnej tabuli obce Rudník . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia . 

  

Vyvesené dňa ......................................... 

 

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

                                                                              

 

 

             odtlačok pečiatky a podpis           

                                                                                          oprávnenej osoby   

 

 

 

 

 

 

 


