
Obec Rudník 

č.j.: SOÚ 15,R/2023 Rud. (SOÚ 74/2022)                                            Rudník, dňa  06.03.2023 

 

 

S t a v e b n é    p o v o l e n i e 
 

 

Stavebník :      Peter Mikulec, Pohraničníkov č. 14, 851 10 Bratislava a Zuzana Pokorná,  

                        Pohraničníkov č. 14, 851 10 Bratislava 

 

podal dňa 4.11.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Objekt na 

individuálnu rekreáciu, chata Rudník ", SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata, SO 

02 Garáž, SO 04 Vodovodná prípojka časť vnútorný vodovod, SO 05 Žumpa a splašková 

kanalizácia, SO 06 Vsak a dažďová kanalizácia, SO 07 Elektroinštalácia na pozemkoch p.č.: 

KNC 25670, KNC 25669/8, KNC 25669/10, KNC 25669/9 v katastrálnom území Rudník, na 

umiestnenie, ktorej bolo vydané obcou Rudník rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.: SOÚ 

4,R/2022 Rud. zo dňa 9.5.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.6.2022. 

 

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 posúdila a prerokovala žiadosť stavebníka 

podľa § 62 stavebného zákona v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 

účastníkmi konania a takto rozhodla :   

stavba 

  

" Objekt na individuálnu rekreáciu, chata Rudník " 

SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata     

SO 02 Garáž 

SO 04 Vodovodná prípojka časť vnútorný vodovod 

SO 05 Žumpa a splašková kanalizácia 

SO 06 Vsak a dažďová kanalizácia 

SO 07 Elektroinštalácia 

        

druh a účel stavby: 

SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata - podľa § 43c ods. 1. písm. a) stavebného 

zákona sa jedná o nebytovú budovu, stavbu na individuálnu rekreáciu,  

SO 02 Garáž - podľa § 43c ods. 1. stavebného zákona sa jedná o nebytovú budovu, ktorá tvorí 

doplnkovú funkciu k rekreačnej chate, 

 

na pozemkoch p.č.: KNC 25670, KNC 25669/8, KNC 25669/10, KNC 25669/9 

v katastrálnom území Rudník,      

 

sa podľa § 66 stavebného zákona  

 

p o v o ľ u j e. 

 

1. Stavba bude realizovaná presne podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 

úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno 
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urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 

2. Pri uskutočňovaní stavby 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.. 

 

3. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých 

jestvujúcich inžinierskych sietí. 

 

4. Stavba bude ukončená do 4 rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.   

 

5. Stavba sa bude uskutočňovať  dodávateľsky. 

V zmysle § 62 ods.1 písm. d) stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 

pätnástich dní po skončení výberového konania.  

 

6. Stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona musí zabezpečiť vytýčenie stavby SO 01 

Objekt na individuálnu rekreáciu - chata a stavby SO 02 Garáž fyzickou osobou alebo 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné 

overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom 

a kartografom.  

 

7. Stavebník v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona predloží doklady o vytýčení 

priestorovej polohy stavby stavebnému úradu ku kolaudácii stavby. 

 

8. Stavba pozostáva z : 

• SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata je stavba s prízemím, čiastočným 

podpivničením a nad častou objektu (nad dominantným ramenom) sa nachádza 

podkrovie, ktorá je murovanej konštrukcie.  

• SO 02 Garáž je jednopodlažná stavba, ktorá je murovanej konštrukcie.  

• SO 04 Vodovodná prípojka časť vnútorný vodovod - vnútorné a vonkajšie rozvody 

vodovodu. 

• SO 05 Žumpa a splašková kanalizácia - kanalizačná prípojka zaústená do 

prefabrikovanej žumpu o objeme 11,50 m³ 

• SO 06 Vsak a dažďová kanalizácia - dažďové vody budú odvádzané z objektov SO 01 

a SO 02 pomocou dažďových zvodov a tie sa zaústia prostredníctvom dažďovej 

kanalizácie cez lapače strešných naplavenín do vsaku.  

• SO 07 Elektroinštalácia - elektrické rozvody NN. 

• spevnené plochy. 

 

9. Technické údaje stavby:  

 

SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata :     

 

SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata pozostáva z nasledovných miestností : 

1.PP na kóte -2,895m: pivnica. 

1.NP na kóte ±0,00m: zádverie, 2x chodba, WC, obývačka, pracovňa, schodisko, kúpeľňa,  

                                    sklad, spálňa, kuchyňa.   

Podkrovie na kóte +3,10m: 2x izba, chodba, kúpeľňa, sklad.  
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Zastavaná plocha :                                   145,10 m² 

Úžitková plocha :                                                            188,50 m² 

Obostavaný priestor :                                                   967,30 m³ 

 

SO 02 Garáž : 

 

SO 02 Garáž pozostáva z nasledovných miestností : 

1.NP na kóte ±0,00m: garáž.   

 

Zastavaná plocha :                                    64,80 m² 

Úžitková plocha :                                                              53,40 m² 

Obostavaný priestor :                                                   279,30 m³ 

 

10. Napojenie stavby SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata na inžinierske siete  : 

• stavba bude napojená prostredníctvom jestvujúcej elektrickej prípojky NN na verejnú 

inžiniersku sieť. 

• stavba bude napojená novou vodovodnou prípojkou (SO 04 Vodovodná prípojka) na 

verejnú inžiniersku sieť v zmysle oznámenia k ohláseniu drobnej stavby zo dňa 

10.3.2022 pod Č.j. OcÚRu-41-002/2022/TF3 vydaného obcou Rudník.   

• stavba bude napojená novou kanalizačnou prípojkou na novú prefabrikovanú žumpu o 

objeme 11,50 m³ prostredníctvom stavebného objektu SO 05 Žumpa a splašková 

kanalizácia. 

 

11. Napojenie stavby SO 02 Garáž na inžinierske siete  : 

• stavba bude napojená novým elektrickým rozvodom z hlavného rozvádzača HR 

umiestneného v stavbe SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata.  

• stavba bude napojená novým vodovodným rozvodom z vnútorného rozvodu vody 

umiestneného v stavbe SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata.  

• stavba bude napojená novou kanalizačnou prípojkou na novú prefabrikovanú žumpu o 

objeme 11,50 m³ prostredníctvom stavebného objektu SO 05 Žumpa a splašková 

kanalizácia. 

 

12. Napojenie stavby SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - chata a stavby SO 02 Garáž na 

komunikačnú sieť : 

• stavby budú napojené na miestnu cestu prostredníctvom stavebného objektu SO 03 

Vjazd a prístupová komunikácia, ktorý bol povolený špeciálnym stavebným úradom - 

Obcou Rudník dňa 9.11.2022 pod Č.j. SOÚ 46,R/2022Rud. 

 

13. Ku kolaudácii stavby bude vybudovaná a preskúšaná vodovodná prípojka za podmienok 

stanovených správcom inžinierskej siete (Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., 

Bratislava), na základe oznámenia k ohláseniu drobnej stavby vydaného obcou Rudník.  

 

14. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané 

špeciálnym stavebným úradom pre miestne cesty a účelové cesty obcou Rudník na dopravnú 

stavbu a to na stavebný objekt SO 03 Vjazd a prístupová komunikácia. 

 

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

 

16. Stavebník podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu 

začatie stavby. 

 

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

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

 

18. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená 

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

dohľadu. 

 

19. Stavbyvedúci musí viesť o stavbe dokumentáciu vedenia stavby - stavebný denník. 
 

20. 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. 

 

21. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe 

a účastníkoch výstavby. 

 

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

k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. 

 

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

 

24. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu. 

 

25. 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.  

 

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

osôb vykonávajúcich stavebné práce. 

 

27. Stavebný materiál bude uložený na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka mimo 

ochranného pásma  inžinierskych sietí.     

 

28. Stavebník je povinný riadne čistiť miestnu cestu znečistenú stavebnými mechanizmami 

vychádzajúcimi zo staveniska. 

 

29. Dažďové vody zo strešných rovín stavby budú odvedené na pozemok vo vlastníctve 

stavebníka. 

 

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

účastníkov konania. 
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31. Na streche so sklonom strešných rovín strmšími ako 25° musia byť v zmysle § 26 ods.6 

Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 umiestnené zachytávače zosúvajúceho sa snehu. 

 

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

kolaudačného rozhodnutia.  

 

33. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 04.01.2022 pod č.  OU-MY-OSZP-

2022/000059-002 : 

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek Činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť 

rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov 

živočíchov, rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny 

bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a 

krajiny. 

2. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí ochranu drevín rastúcich mimo lesa na 

všetkých parcelách dotknutých stavebnými objektmi pred poškodením a zničením v súlade s 

STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie : 

- ochranu koreňového priestoru pred zhutneím v chránenom koreňovom priestore vo 

vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa, v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore tieto 

realizovať ručne vo vzdialenosti min 2,5 m od bázy kmeňa, 

- ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným 

zastabilizovaným oplotením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť 

bezprostredne na koreňové nábehy, 

- ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov. 

3. Na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z 

miesta výkopov bez výskytu inváznych a nepôvodných druhov rastlín z dôvodu ochrany 

prirodzeného druhového zloženia ekosystémov pred šírením nepôvodných inváznych 

rastlinných druhov. 

4. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba 

geograficky pôvodné a tradičné druhy rastlín a bežne požívané druhy sadovníckej úpravy s 

pôvodom drevín 1 - 2 uvedené v prílohe č. 36 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.. V žiadnom prípade nebudú použité 

a) nepôvodné invázne druhy rastlín a splaňujúce druhy rastlín zaradené do Prílohy č. 1 

Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam inváznych nepôvodných 

druhov vzbudzujúcich obavy SR a zaradene do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín 

vzbudzujúcich obavy Únie 

b) chránené druhy rastlín pochádzajúce z voľnej prírody a z prirodzeného areálu ich výskytu, 

c) komerčné trávníkové zmesi na dosievanie trvalých trávnych porastov, na dosievanie bude 

použitá skladba zodpovedajúca podmienkam a lúčnym druhom typickým pre dotknutú 

lokalitu. 

5. Oplotenie stavebného pozemku nebude v podobe pevného nepriehľadného oplotenia (t.j. 

múrové, betónové, gabionóvé a pod.). 

 

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie na stavbu „Objekt na individuálnu rekreáciu, Chata Rudník“ na stavebnom 

pozemku - parcelách rcg. C KN č. 25671,25670, 25669/8, 25669/10, 25669/9, 25513 v k. ú. 
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Rudník Časť Dinžíkova dolina, iba za podmienky dodržania vyššie uvedených povinností 

vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny. 

 

Upozornenie: 

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo 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, napr. 

súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona, ak sa podľa zákona 

vyžadujú. Súhlasy a výnimky súvisiace s navrhovanou stavebnou činnosťou sú uvedené 

v bode 3. Tohto záväzného stanoviska. 

Podľa § 103 ods. 6 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, 

projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa 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 zákona vyžadujú. 

 

Podľa § 3 zákona Č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia 

nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov "Každý, kto vykonáva 

činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych nepôvodných druhov uvedených 

v národnom zozname alebo zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu 

týchto inváznych druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie 

takéhoto úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a 

spôsobom , ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho 

pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo zozname Európskej 

únie ... a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej 

osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku“. 

 

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej 

správy, vyjadrenie zo dňa 13.12.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/001256-002 :  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je možné predkladanú stavbu uskutočniť za 

nasledovných podmienok : 

1. Stavebník je povinný urobiť počas výstavby potrebné opatrenia, tak aby pri 

zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, tieto nevnikli do povrchových alebo 

podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. 

2. Všeobecnému stavebnému úradu Rudník predložiť k vydaniu rozhodnutia o 

umiestnení stavby a stavebného povolenia: 

Vyjadrenie Obce Rudník, ako príslušného správneho orgánu podľa § 63 vodného 

zákona, podľa § 28 ods. 1 vodného zákona na žumpu. 

 

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.06.2022 :  

• Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 121942341; v súlade s 

platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a 

platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s, ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti 

www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch; 

• Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie; 

http://www.zsdis.sk/
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• Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s, a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 

Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu 

prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s.; 

• V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku 

Západoslovenskej distribučnej, a.s, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je 

Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto 

zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle 

na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s, P.O. 

BOX 292,810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného 

Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o 

existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v 

aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdis.sk; 

• Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podlá § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 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 vykonávajúcich činnosť, alebo 

zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN 

vedení; 

• Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú 

vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou; 

• V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z 

bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným 

termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na 

odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s, P. O. 

BOX 292,810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného 

Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). 

• Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania 

alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácii nastane skôr.  

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.02.2023 pod Číslom 6612303924 :  

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 vzniku ak zistil, že jeho 

zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sa SEK Slovak Telekom a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí 

(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 

SEK prostredníctvom zamestnanca spol. povereného správou sieti: 

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

mailto:odberatel@zsdis.sk
http://www.zsdis.sk/
mailto:odberatel@zsdis.sk
mailto:alexander.kollar@telekom.sk
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4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve SEK 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 povinnosti 

podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje nehnuteľnosť pripojiť na 

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

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  
 

SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 9.6.2022 pod č. 

TD/NS/0434/2022/Mo:  

S vydaním stavebného povolenia sa súhlasí za dodržania nasledovných podmienok : 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :  

• Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

• stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• 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, 

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

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

• 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, 

• 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, 

• 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, 

mailto:jozef.baran@spp-distribucia.sk
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• k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

 

BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 17.12.2021 pod č. 85693/2021/BK : 

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

požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich 

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

verejných kanalizáciách.  
• K umiestneniu  a k  stavbe: „ Chata " 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. 

• Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie  smeru  a výšky  verejného  vodovodu a 

súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002  Z.z.  o verejných  

vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, 

resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe 

objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo 

v kontaktných centrách). 

• 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 „). 

• V zmysle „ technických podmienok „ je potrebné navrhnúť a realizovať vodomernú šachtu 

a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 

73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.   

• 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. 

• V zmysle   §   22  ods.   1  a §   23  ods.   1  zákona  č.  442/2002   Z.z.   o verejných  

vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa 

môže pripojiť na verejný vodovod  len  na   základe  zmluvy   o dodávke   pitnej   

vody   uzatvorenej   s   vlastníkom,   resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu. 
 

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko 

k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 26.11.2021 pod č. OU-

NM-PLO-2021/013246-2:  

http://www.bvsas.sk/
http://www.bvsas.sk/
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• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov 

a samonáletom drevín.  

• Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárene a účelné využitie na nezastavaných častiach pozemkov parciel CKN č. 

25669/8, č. 25669/10, č. 25669/9 a č. 25670 resp. jej uložením a rozprestretím na inú 

parcelu poľnohospodárskej pôde. 

• 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 a ovocného sadu na zastavanú plochu a nádvorie 

s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného 

čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) 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 16.11.2021 pod č. 

KPUTN-2021/23010-2/94864/NIP :  

• Termín začatia zemných prác požadujeme písomne ohlásiť najmenej 

s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu 

zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je  dispozícii 

na internetovej adrese : https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie 

• Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/l976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej  

„stavebný  z.ákon") 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. 

 

Obec Rudník ako príslušný správny orgán na úseku štátnej vodnej správy, vyjadrenie 

pre povolenie stavby - žumpa zo dňa 28.1.2022 pod zn. OcÚRu-12-002/2022/TH4 :  

• Majitelia žúmp resp. užívatelia alebo správcovia sú povinný po dobu 3 rokov viesť 

evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo žúmp oprávnenou 

osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste.  
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• V súlade s § 36 ods. 4) vodného zákona je žumpa dočasnou stavbou do doby 

vybudovania a uvedenia do prevádzky verejnej kanalizácie. 

 

34. Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.  

 

V zmysle § 67 ods.1 stavebného zákona Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

podľa § 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

  Dňa 4.11.2022 podal horeuvedený stavebník žiadosť o stavebné povolenie na stavbu " 

Objekt na individuálnu rekreáciu, chata Rudník ", SO 01 Objekt na individuálnu rekreáciu - 

chata, SO 02 Garáž, SO 04 Vodovodná prípojka časť vnútorný vodovod, SO 05 Žumpa 

a splašková kanalizácia, SO 06 Vsak a dažďová kanalizácia, SO 07 Elektroinštalácia na 

pozemkoch p.č.: KNC 25670, KNC 25669/8, KNC 25669/10, KNC 25669/9 v katastrálnom 

území Rudník, na umiestnenie, ktorej bolo vydané obcou Rudník rozhodnutie o umiestnení 

stavby pod č.j.: SOÚ 4,R/2022 Rud. zo dňa 9.5.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

6.6.2022 

V zmysle § 58 ods. 2. stavebného zákona preukázal stavebník k pozemku p.č. KNC 

25669/9 v katastrálnom území Rudník iné právo (podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného 

zákona - zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena), ktoré ho 

oprávňuje zrealizovať stavbu  SO 04 Vodovodná prípojka časť vnútorný vodovod na 

uvedenom pozemku.  

Stavebný úrad dňa 20.12.2022 pod č.j.: SOÚ 74,O/2022 Rud. oznámil účastníkom 

konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania jednotlivo a účastníkovi konania - 

Petrovi Forgáčovi naposledy bytom Krížna 4083/12, 811 07 Bratislava - Staré Mesto 

s neznámym pobytom verejnou vyhláškou, a pretože stavebnému úradu boli dobre známe 

pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie 

navrhovanej stavby upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním.  

Stavebný úrad určil lehotu na podanie námietok a pripomienok a to do 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia oznámenia. 

Stavebný úrad upozornil účastníkov konania v zmysle § 61 ods.3 stavebného zákona, 

že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne a zároveň upozornil dotknuté orgány 

v zmysle § 61 ods.6. stavebného zákona, že sú povinné oznámiť svoje stanoviská v rovnakej 

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 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.  

V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky ani pripomienky účastníkov 

konania. Zároveň v stanovenej lehote nepožiadal žiadny dotknutý orgán o predĺženie lehoty 

na riadne posúdenie stavby. 

Ostatné dotknuté orgány, ktoré neoznámili svoje stanoviská podľa § 61 ods. 6 

stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona. 
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Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia a stavebný úrad v 

priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov :  

• Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko zo dňa 04.01.2022 pod č.  OU-MY-

OSZP-2022/000059-002. 

• Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej vodnej 

správy, vyjadrenie zo dňa 13.12.2021 pod č. OU-MY-OSZP-2021/001256-002. 

• Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.06.2022. 

• Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.02.2023 pod Číslom 

6612303924 a  vyjadrenie zo dňa 10.05.2022 pod Číslom 6612214968.  

• SPP – distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 9.6.2022 pod č. 

TD/NS/0434/2022/Mo. 

• BVS a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 17.12.2021 pod č. 85693/2021/BK. 

• Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, stanovisko 

k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde zo dňa 26.11.2021 pod č. OU-

NM-PLO-2021/013246-2. 

• Krajský pamiatkový úrad, Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 16.11.2021 pod č. 

KPUTN-2021/23010-2/94864/NIP. 

• Obec Rudník ako špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty a účelové cesty, stavebné 

povolenie na dopravnú stavbu - SO 03 Vjazd a prístupová komunikácia zo dňa 

9.11.2022 pod Č.j. SOÚ 46,R/2022Rud.  

• Obec Rudník, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na elektrickú NN prípojku zo dňa 

16.10.2020 pod Č.j. OcURu-127-002/2020/TF3; oznámenie k ohláseniu drobnej 

stavby na vodovodnú prípojku zo dňa 10.3.2022 pod Č.j. OcURu-41-002/2022/TF3; 

záväzné stanovisko k investičnej činnosti zo dňa 5.11.2021 pod zn. OcÚRu-159-

004/2021/TE1; vyjadrenie pre povolenie stavby - žumpa zo dňa 28.1.2022 pod zn. 

OcÚRu-12-002/2022/TH4; rozhodnutie - súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa 

v území s prvým stupňom ochrany zo dňa 3.2.2022 pod Č.j.OcÚRu20-

002/2022/EB41-Rozh. a súhlas na vydanie povolenia stavby malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia zo dňa 13.10.2022 pod Č.j. OcURu-123-002/2022/EC21.  

 

Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

   

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 60 písm. b) bodu 2. a písm. d) bodu 

5. sadzobníka, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

v hodnote 80,00 € v pokladni. 
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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 stavebnom konaní, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

 

Doručuje sa : 

* účastníci konania : 

1. Peter Mikulec, Pohraničníkov č. 14, 851 10 Bratislava  

2. Zuzana Pokorná, Pohraničníkov č. 14, 851 10 Bratislava 

3. Anna Mizeráková, Brestovec č. 111, 907 01   

4. Obec Rudník, starostka Monika Malcová 

5. Barbora Forgáčová, Krížna 4083/12, 811 07 Bratislava - Staré Mesto 

6. Peter Solnička, Rudník 398, 906 23 

7. Renáta Solničková, Rudník 398, 906 23 

8. Miroslav Klč, Lesnícka 27, 040 11 Košice 

9. Jozef Fulek, Štefánikova 707/43, 905 01 Senica 

10. Viera Fuleková, Štefánikova 707/43, 905 01 Senica 

11. SR v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, Bratislava 11, 817 

15 

12. Kristína Michalcová, Rudník č. 26, 906 23 

13. Peter Lalák, Novomestská 2163/9, 940 01 Nové Zámky 

14. Ing. arch. Lukáš Varga, Hlaváčiková 16, 841 05 Bratislava 

15. Ing. Branislav Čamek, Bzovícka 26, 851 07 Bratislava 

16. X projekt s.r.o. - Ing. Ján Bátor, Tatranská 3110/10, 010 08 Žilina 

17. Ing. Peter Chobot, Hollého 65/8, 010 01 Žilina 

18. Ing. arch. Vratislav Dugovič, Stromová 8, 831 01 Bratislava 

*dotknuté orgány : 

19. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 

Myjava - úsek ŠSOPaK 

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

915 41 Nové Mesto nad Váhom  

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

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

23. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29 

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

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

26. Obec Rudník, starostka Monika Malcová 

27. Obec Rudník - SOÚ, úsek dopravy - špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty 

a účelové cesty 
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Toto rozhodnutie sa oznamuje účastníkovi konania - Petrovi Forgáčovi naposledy bytom 

Krížna 4083/12, 811 07 Bratislava - Staré Mesto s neznámym pobytom verejnou vyhláškou 

v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie a musí byť 

v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku - zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie, vyvesené po 

dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Rudník a na webovej stránke obce Rudník. Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

                                                                                          odtlačok pečiatky a podpis           

                                                                                          oprávnenej osoby   

 

 

 

 


