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MESTO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

číslo: Sú. 685/7788/2021                                                                    dňa: 19.04.2021 
Vybavuje: Ing. Drblíková 038/7629 134 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 
 

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

 

Mesto Bánovce nad Bebravou ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 113 

ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený 

výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo 

veci žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu „PE_ES Bánovce n/B. – ES 

Topoľčany, VNK, TS“ členenú na objekty „SO 01 – VN podzemné vedenie, SO 02 – 

Stavebná časť spínacích staníc a SO 03 – VN nadzemné vedenie“ a prevádzkové súbory 

,,PS 01 – Technologická časť spínacích staníc“  na pozemkoch parciel v katastrálnych 

územiach: Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňany, Šišov, Chudá 

Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany a Topoľčany – líniová stavba 
podanej dňa 02.02.2021 stavebníkom Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava IČO: 36 361 518 v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany, 

prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými 

orgánmi štátnej správy (podľa rozdeľovníka) postupom podľa § 62 stavebného zákona a na 

základe tohto posúdenia podľa §-ov 62 - 70 stavebného zákona a v súlade s §-mi 3, 4, 32, 46 

a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/   

 

r o z h o d l o   takto: 

 

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa: 

 

stavebníkovi:  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,  

816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 

 

p o v o ľ u j e  

 

uskutočniť objekty:  SO 01 – VNK podzemné vedenie 

     SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc 

     SO 03 – VN nadzemné vedenie 

a prevádzkové súbory: PS 01 – Technologická časť spínacích staníc 

ako časti líniovej stavby: PE_ES Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS 

                     /ďalej len „ stavba“/, 
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na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 2395/1, 2396/2 (ako časť KN-E č. 1692/200), 2396/1, 

11692/3, 11692/4, 12455, 11700 (ako časť KN-E č. 1711), 

11725/23, 11696/3 (ako časť KN-E č.1729/300, 1696/300), 

11696/1, 11746 (ako časť KN-E č. 1730/1, 2458, 2513/200), 

12513, 11756/1 (ako časť KN-E č. 1756, 2460, 1753, 1754, 

1755/1, 1755/2, 2462/200, 1814/2, 1815, 1816, 2464, 1812, 

1825, 1824), 11827/3 (ako časť KN-E č. 1827/201), 11828/7, 

11827/4 (ako časť KN-E č. 1827/201), 12466/3 (ako časť KN-E 

č. 12466/3), 11943, 11932/1 (ako časť KN-E č.1925), 12479, 

12020 (ako časť KN-E č. 1989, 2477/200, 1990, 1992, 1993/1, 

1993/2, 1996, 2002, 2003, 2004, 2006, 2476, 2008, 2009, 2010, 

2015, 2016, 2020, 2021, 2026, 2027, 2028, 2029, 2034/1, 

2039/1, 2040/1, 2045/1, 2046/1, 2051/1, 2052/1, 2057/1, 2057/2, 

2058/1, 2058/2, 2058/3, 2059/1), 12113 (ako časť KN-E č. 

2121/1, 2122/2), 12542, 12122  (ako časť KN-E č. 2122/1), 

v katastrálnom území:  Bánovce nad Bebravou 

v meste:   Bánovce nad Bebravou, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 359 (ako časť KN-E č. 508/2, 507/4, 507/2, 506/4, 

506/2, 505/2, 504/4, 504/2, 503/4, 503/2, 502/2, 501/4, 501/2, 

500/4, 500/3, 497/2, 495/4, 495/3, 494/2, 493/2, 492/2, 491/2, 

490/4, 490/2, 489/2, 488/2, 487/2, 486/2, 484/2, 483/2, 482/2, 

481/2, 480/2, 630, 480/1, 479/1, 478/1, 476/3, 476/1, 475/1), 

367 (ako časť KN-E č. 628), 358/1 (ako časť KN-E č. 427/2, 

426/2, 425/2), 370/4 (ako časť KN-E č. 631), 332/1 (ako časť 

KN-E č. 424/1, 423/1, 421/1, 419/1, 418/1, 417/3, 417/1, 420, 

425/1, 426/1), 352/2 (ako časť KN-E č. 623), 328/1 (ako časť 

KN-E č. 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 351, 352/1), 328/13, 328/2 

(ako časť KN-E č. 345, 344,343, 342, 341, 340, 339), 338 (ako 

časť KN-E č. 612), 356/1 (ako časť KN-E č. 298), 329/2 (ako 

časť KN-E č. 298, 299, 300, 301, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2, 

304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307),  

v katastrálnom území:  Biskupice 

v meste:   Bánovce nad Bebravou, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 501/1 (ako časť KN-E č. 465, 508, 509, 517/1, 89, 90, 

91, 92, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 94/3, 95, 96), 509 (ako časť KN-E 

č. 460/2), 505 (ako časť KN-E č. 460/2), 510/1 (ako časť KN-E 

č. 460/2), 478/4 (ako časť KN-E č. 157, 156, 155, 154, 153, 152, 

151/2, 151/1, 150/3, 150/2, 150/1, 149, 148, 147, 146/3, 146/2, 

146/1, 145, 144, 143/4, 143/32, 143/31, 143/2, 143/1, 142/1, 

142/2, 141, 140, 139/2, 139/1, 138, 137/2, 137/2, 137/1, 136, 

135, 134, 133/2, 133/1, 132), 511 (ako časť KN-E č. 468), 476 

(ako časť KN-E č. 210, 211), 474 (ako časť KN-E č. 211, 212, 

213/1, 213/2, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218, 

219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224/1, 225, 226/1, 226/2, 

227/1, 227/21, 227/22, 227/3, 227/4, 228/1, 228/2, 128/1, 128/8, 

229), 

v katastrálnom území:  Veľké Chlievany 

v obci:    Veľké Chlievany, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 415 (ako časť KN-E č. 488/8, 487, 486, 485, 1359, 484, 

417/5), 1358, 425/1 (ako časť KN-E č. 463, 464, 466, 467, 468, 
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469, 470, 472, 473, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 425/4), 

1377/37 (ako časť KN-E č. 425/4), 425/7 (ako časť KN-E č. 

425/4), 1377/32 (ako časť KN-E č. 1377/300), 1052/1 (ako časť 

KN-E č. 429, 1353/201, 1064, 1063/2, 1063/1, 1062, 1061, 

1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1370, 1107, 1108, 1109, 1110, 

1111), 1373, 1230 (ako časť KN-E č. 1237, 1236, 1235, 1234, 

1233, 1232, 1231, 1230), 1374, 1307 (ako časť KN-E č. 1326, 

1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334), 1378 (ako 

časť KN-E č. 1378), 

v katastrálnom území:  Pečeňany 

v obci:    Pečeňany, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 269, 270/1 (ako časť KN-E č. 267/3, 267/2, 267/28, 

270/2, 270/1), 272, 304, 285/1 (ako časť KN-E č. 286/1, 286/2, 

302), 302 (ako časť KN-E č. 302, 288/2), 282/1 (ako časť KN-E 

č. 288/2, 288/3), 289, 281/1 (ako časť KN-E č. 290/3, 290/4, 

290/2, 290/1, 281/4, 281/3, 281/2, 281/1), 281/2 (ako časť KN-E 

č. 279), 277 (ako časť KN-E č. 278), 299, 295/2, 325 (ako časť 

KN-E č. 296, 352), 86/1, 93/1 (ako časť KN-E č. 93/1, 93/2, 

93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 

94/5), 92, 90 (ako časť KN-E č. 90/7, 91/1), 

v katastrálnom území:  Šišov 

v obci:    Šišov, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 168 (ako časť KN-E č. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 

165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 

163/6, 163/7, 163/8), 162/2, 123, 119 (ako časť KN-E č. 122, 

124/1, 124/2), 144/1 (ako časť KN-E č. 124/2, 128, 129, 132, 

133, 136, 137/2, 137/1), 131 (ako časť KN-E č. 138/1, 138/3, 

140/2, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2), 148 (ako časť KN-E č. 148/1, 

148/2), 111/1 (ako časť KN-E č. 146, 147, 151, 104, 113, 112, 

111, 110, 109, 108, 107, 106, 105/3, 105/2, 105/1, 101, 100/4, 

100/3, 100/2, 100/1, 97, 96/2, 96/1, 93, 92, 89, 88, 87/2), 116 

(ako časť KN-E č. 116), 

v katastrálnom území:  Chudá Lehota 

v obci:    Chudá Lehota, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 1004 (ako časť KN-E č. 1004/1, 1015/4, 1015/3, 

1015/2, 1015/1), 1016/1, 1028/1 (ako časť KN-E č. 1021/2, 

1021/1, 1020/9, 1020/8, 1020/7, 1028/9, 1028/8, 1028/7, 1028/6, 

1028/5, 1028/4, 1028/3), 1031/2, 1049/1 (ako časť KN-E č. 

1049/101, 1049/6, 1049/5, 1049/1, 1049/4, 1049/3, 1050, 

1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/6), 1049/2, 1049/3, 1047/2 (ako 

časť KN-E č. 1047/2), 1043 (ako časť KN-E č. 1043/2, 1043/3, 

1043/4, 1042/4, 1042/5, 1042/6, 1041/11, 1041/12, 1041/13, 

1041/14),  

v katastrálnom území:  Norovce 

v obci:    Norovce, 

na pozemkoch parciel č.: KN- C č. 620/1 (ako časť KN-E č. 681, 680), 682, 87 (ako časť 

KN-E č. 92, 93, 94/11), 94 (ako časť KN-E č. 94/9, 126), 104 

(ako časť KN-E č. 126, 125/3, 125/2, 125/1, 128, 130, 131), 

188/5 (ako časť KN-E č. 132/1, 133, 134), 188/6 (ako časť KN-E 
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č. 134, 205/2, 202/2), 188/2 (ako časť KN-E č. 202/1, 201/6, 

201/5, 201/4, 201/3), 219 (ako časť KN-E č. 219), 188/1 (ako 

časť KN-E č. 200/3, 200/2, 200/1, 199, 196, 195, 192, 187/3, 

345/2, 345/1, 372/1, 346, 347, 336, 335/3, 335/2, 335/1, 334, 

333, 332, 331, 330, 329, 303, 321, 322, 323/1, 323/2), 187, 

v katastrálnom území:  Solčianky 

v obci:    Solčianky, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 1564 (ako časť KN-E č. 1341/9, 1341/1, 1341/2, 

1341/3, 1341/4, 1341/5, 1340/2), 1565 (ako časť KN-E č. 

1340/2, 1362/32, 1362/27, 1362/28), 1563 (ako časť KN-E č. 

1362/28), 1562 (ako časť KN-E č. 1362/28, 1362/29, 1362/26, 

1362/25, 1362/24, 1362/23, 1362/32, 1363/17, 1363/16, 

1363/15, 1363/14, 1363/13, 1363/12, 1363/11, 1363/10, 1363/9, 

1363/32, 1363/33, 1363/34, 1363/35, 1363/36, 1363/37, 

1363/38, 1363/39, 1363/40, 1363/41, 1363/42, 1364), 1560 (ako 

časť KN-E č. 1360/2), 1548/1 (ako časť KN-E č. 1360/2, 1630/1, 

1414, 1417, 1418, 1420, 1421, 1422, 1423/1, 1423/2, 1426, 

1427, 1429, 1430, 1431, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439/1, 

1439/2, 1439/3, 1442, 1443, 1446/1, 1446/2, 1447, 1450, 1451, 

1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 

1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 

1473, 1474, 1475/1, 1476), 1550 (ako časť KN-E č. 1365, 1378), 

1551/1 (ako časť KN-E č. 1378, 1395/2, 1395/3, 1395/4, 1395/5, 

1395/6, 1395/7, 1395/8, 1395/9, 1395/10, 1395/11), 1551/47, 

1545/1 (ako časť KN-E č. 1395/1, 1396), 1542 (ako časť KN-E 

č. 1476, 1477), 15391 (ako časť KN-E č. 1570/3, 1571, 

1574/102, 1575/102, 1576, 1577/102, 1578/102, 1578/102, 

1580, 1581/4, 1581/5, 1581/33, 1583, 1584/1, 1586, 1587, 1588, 

1589, 1590/102, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599/102, 1600, 1601, 

1602), 1539/30, 1539/3, 1539/8, 1539/7 (ako časť KN-E č. 

1604/1, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612/1, 

1612/2, 1612/3, 1613, 1616, 1617, 1620, 1622, 1625, 1626, 

1629, 1630, 1633, 1634, 1637, 1638, 1641, 1642, 1645, 1646, 

1649, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655/1, 1655/2, 1655/100, 

1656/2), 1535, 1534/1 (ako časť KN-E č. 1656/1, 1657/1, 

1614/2, 1621/1), 1534/2, 

v katastrálnom území:  Krušovce 

v obci:    Krušovce, 

na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 300/1, 302, 303 (ako časť KN-E č. 31670/11), 307 (ako 

časť KN-E č. 31670/11, 1671, 1812, 1789), 

v katastrálnom území:  Malé Bedzany 

v meste:   Topoľčany, 

a na pozemkoch parciel č.: KN-C č. 6081/16, 6081/9, 6081/9, 6081/4, 6081/10, 6081/13, 

6081/5, 6081/6, 6083/1 (ako časť KN-E č. 1789), 6083/1 (ako 

časť KN-E č. 1813/1), 6084/5, 6084/1, 

v katastrálnom území:  Topoľčany 

v meste:   Topoľčany. 

podľa PD vypracovanej: Západoslovenská distribučná, a.s., zodp. projektant Ing. 

Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, november/2020 
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druh a účel stavby:  inžinierska stavba (§ 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona) - 

líniová (§ 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona) 

 

Stavebno-technické riešenie stavby a jednotlivých objektov: 

SO 01 – VNK podzemné vedenie 

SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc 

SO 03 – VN nadzemné vedenie 

PS 01 – Technologická časť spínacích staníc 

 

Vzhľadom na rozsah stavby nie je uvedené konkrétne stavebno-technické riešenie 

jednotlivých objektov a prevádzkového súboru stavby. Viac je uvedené v prílohe č. 1 

predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „PE_ES Bánovce 

n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ vypracovanej zodp. projektantom Ing. Roman Danóci, 

aut. osv. č. 0863*A2, november/2020. 

 

I. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 

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

tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude členená na stavebné objekty a umiestnená na pozemkoch parciel 

v katastrálnych územiach Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, 

Pečeňany, Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany 

a Topoľčany tak, ako je určené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydanom mestom 

Bánovce nad Bebravou pod č. Sú. 1700/30989/2020 zo dňa 07.10.2020 

s nadobudnutím právoplatnosti dňa 18.11.2020. Osadenie stavebných objektov 

navrhovaných v rámci objektovej skladby je vyznačené a zakreslené podľa výkresu č. 

1 – Celková situácia a podľa výkresov č. 2-23B pre stavebné povolenie stavby PE_ES 

Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS vypracovanom v mierke 1:10 000 a 1:110 

000 na podklade katastrálnej mapy zodpovedným projektantom Ing. Romanom 

Danócim aut. osv. č. 0863*A2, november/2020.  

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní vypracovanej Západoslovenská distribučná, a.s., zodp. projektant 

Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, november/2020. Prípadné zmeny 

v skutočnom vyhotovení nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vyhlášku č. 508/2009 Z.z. 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Rovnako je potrebné 

dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 

Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia 

a osôb na stavenisku. 

4. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, 

realizáciu stavebných prác zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými 

opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej 
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hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach 

neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych 

vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie 

hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007 

Z.z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou 

č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,  

infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 

v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie 

hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania 

stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky 

a zamedziť znečisteniu susedných pozemkov. 

5. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i 

ods. 5 stavebného zákona), všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, 

certifikáty a prehlásenia o zhode použitých materiálov. 

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné všeobecné technické 

požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - § 53 stavebného zákona, 

príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy (najmä hygienické, 

protipožiarne a bezpečnostné) a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.  

7. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 

stavieb a aby vykonávaním nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. V prípade 

vzniku škody je stavebník povinný uhradiť náhradu škody v zmysle ustanovení 

Občianskeho zákonníka. 

8. Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá 

stavebník. Podľa § 75 ods.1 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník 

zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich rozvodov a zariadení. 

Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení u ich správcov. 

9. Stavebník je podľa § 46d stavebného zákona a § 28 vyhl. č. 453/2000 Z. z.  povinný 

viesť stavebný denník a zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, 

kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska 

s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch konania. 

10. Stavenisko bude spĺňať základné požiadavky v zmysle § 43i ods.3 stavebného zákona. 

11. Stavba bude dokončená do troch rokov, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia.  

12. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom 

konaní. Stavebník je povinný oznámiť meno dodávateľa  a kontaktné údaje na 

stavbyvedúceho v lehote 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania. 

13. S realizáciou stavby sa môže začať, až keď stavebné povolenie stavby nadobudne 

právoplatnosť v zmysle § 52 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní /ďalej len 

„správny poriadok“/. Stavebník je povinný si vyžiadať od tunajšieho stavebného úradu 

potvrdenie o  právoplatnosti stavebného povolenia. 

14. Na uskutočnenie stavby budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných  

predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (§ 43f stavebného zákona). 

15. Stavebník je povinný upozorniť stavebný úrad o začatí stavebných prác.  

16. Stavebník je povinný skládku materiálu umiestniť výlučne v priestoroch, ku ktorým 

má vlastnícky alebo iný vzťah v zmysle stavebného zákona. V prípade,  ak  na skládku  

bude potrebný záber verejného priestranstva, je stavebník povinný požiadať správcu  
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verejného priestranstva, t.j. príslušný odbor Mestského úradu v Bánovciach 

nad Bebravou o povolenie záberu. 

17. Toto rozhodnutie nie je povolením na zvláštne užívanie verejnej zelene, chodníkov 

a miestnych komunikácii a tiež dopravného značenia so zvláštnym užívaním spojené. 

O toto povolenie je potrebné požiadať pred začatím výkopových prác príslušný odbor 

MsÚ Bánovce nad Bebravou. 

18. Povolenie na zvláštne užívanie verejnej zelene, chodníkov a komunikácii ako aj 

doklad o tom, že chodníky, komunikácie resp. zeleň boli po ukončení rozkopávky 

prebrané a skontrolované správcom, je stavebník povinný predložiť pri kolaudačnom 

konaní. 

19. V zmysle VZN o nakladaní s odpadom na území Mesta Bánovce nad Bebravou má 

stavebník ohlasovaciu povinnosť nahlásiť mestu vznik povinnosti platenia poplatku 

za odpad. Stavebník dodrží všetky VZN mesta Bánovce nad Bebravou súvisiace 

so stavebnou činnosťou. 

20. Po ukončení stavby investor dotknuté nehnuteľnosti uvedie do pôvodného stavu. 

21. V zmysle § 76  stavebného zákona, stavebník požiada stavebný úrad o kolaudáciu 

stavby alebo jej časti schopnej samostatného užívania po jej dokončení. K návrhu 

doloží doklady podľa § 17 a 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., geometrický plán, doklady 

o znehodnotení a zneškodnení alebo využití odpadov, doklad o zabezpečení 

spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného 

vyhotovenia stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní 

a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a stavebný 

denník. 

22. Stavebník dodrží podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

podzemných inžinierskych sietí v bode II a podmienky uplatnené v konaní 

o umiestnení stavby v bode III: 

II. Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a podmienky správcov inžinierskych 

sietí: 

Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-2019/19150-6/74872/GRO zo dňa 

16.09.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Slovak Telekom, a. s. pod č. 6612102127 zo dňa 29.01.2021, kt. tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto rozhodnutia. 

Trenčiansky samosprávny kraj, pod č. TSK/2020/09336-2 zo dňa 31.12.2020, kt. tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 30.11.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia. 

Okresný úrad Trenčín – odbor SoŽP – ŠSOH pod č. OU-TN-OSZP-2020/035162-002 

zo dňa 02.12.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP – ŠVS pod č. OU-BN-OSZP-

2020/008783-002 zo dňa 18.11.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Okresný úrad Topoľčany – odbor SoŽP – ŠVS pod č. OU-TO-OSZP-2020/011786-ŠE 

zo dňa 17.12.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

III. Podmienky uplatnené v konaní o umiestnení stavby: 

Obec Veľké Chlievany pod č. 1/2019/000182 zo dňa 09.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto rozhodnutia. 

Mesto Bánovce nad Bebravou pod č. OVÚP/1952/23134/2019 zo dňa 09.08.2019, kt. 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
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Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-2019/19150-2/65852/GRO zo dňa 

16.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/18646-7/79040 zo dňa 

02.10.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Západoslovenská distribučná, a. s. pod č. CD 65216/2019 zo dňa 02.09.2019, kt. tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – agentúra správy majetku pod č. ASM-

40-2213/2019 zo dňa 18.09.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 63800/2019/360 zo dňa 

28.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-BN-OSZP-2019/007563-

002 zo dňa 16.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-BN-OSZP-2019/006664-

002 zo dňa 27.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Topoľčany – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-TO-OSZP-2019/009783-Bo zo dňa 

26.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Topoľčany – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-TO-OSZP-2019/010182 zo dňa 

02.09.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod č. B/2019/03541-

002/H6 zo dňa 19.08.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod č. CS SVP OZ 

PN 1217/2020/03 CZ 4432/210/2020 zo dňa 05.02.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tohto rozhodnutia. 

MICHLOVSKY, spol. s r. o. pod č. BA-0170/2020-Bo zo dňa 15.01.2020, kt. tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Slovak Telekom, a. s. pod č. 6612007124 zo dňa 10.03.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto rozhodnutia. 

Železnice Slovenskej republiky – oblastné riaditeľstvo Žilina pod č. 357/SOZT/2019-

V zo dňa 25.10.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Železnice Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo, odbor expertízy pod č. 

30854/2019/O230-2 zo dňa 19.12.2019, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – sekcia železničnej dopravy 

a dráh – dráhový stavebný úrad pod č. 12789/2020/SŽDD/21037 zo dňa 03.03.2020, kt. 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Slovenská správa ciest, IVSC Žilina pod č. SSC/8209/2020/6470/1139 zo dňa 

27.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s. pod č. 23/2020 zo dňa 28.01.2020, kt. tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja pod č. SC/2020/92-2 zo dňa 

24.01.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Národná diaľničná spoločnosť pod č. 3827/8366/40603/2020 zo dňa 24.01.2020, kt. 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Ministerstvo vnútra SR – prezídium policajného zboru – odbor dopravnej polície pod 

č. PPZ-ODP2-2020/008383-035 zo dňa 13.02.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia dopravy a pozemných komunikácií pod 

č. 14417/2020/SCDPK/28005 zo dňa 30.03.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

rozhodnutia. 

SPP – distribúcia, a. s.  pod č. TD/NS/0245/2020/Ga zo dňa 30.03.2020, kt. tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 29877/2020/42 zo dňa 

30.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TN-PLO-2020/004619-002 zo 

dňa 29.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-TO-PLO-2020/004620-002 zo 

dňa 21.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-

2020/003419-002 zo dňa 22.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

OÚ Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-

2020/003274-002 zo dňa 15.04.2020, kt. tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania v priebehu konania 

v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky 

k uskutočneniu predmetnej stavby o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať. 

 

Odôvodnenie 

 

Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany podal dňa 02.02.2021 na 

tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „PE_ES 

Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ členenú na objekty „SO 01 – VNK podzemné 

vedenie, SO 02 – Stavebná časť spínacích staníc, SO 03 – VN nadzemné vedenie“ 

a prevádzkový súbor ,,PS 01 – Technologická časť spínacích staníc“ na pozemkoch parciel 

v katastrálnych územiach: Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Veľké Chlievany, Pečeňany, 

Šišov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky, Krušovce, Malé Bedzany a Topoľčany – líniová 

stavba. Dňom podania tejto žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku 

v nadväznosti na § 58 ods. 1 stavebného zákona začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom 

pod č. Sú. 685/1841/2021 zo dňa 10.03.2021 začatie stavebného konania všetkým známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň podľa § 61 ods. 2 upustil 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil lehotu 7 pracovných dní na podanie 

prípadných námietok a pripomienok. Súčasne stavebný úrad oznámil účastníkom konania 

začatie konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku a § 61 ods. 4 

stavebného zákona, nakoľko sa jedná o povolenie líniovej stavby. Verejná vyhláška, ktorou 

bolo oznámené začatie stavebného konania bola vyvesená dňa 19.03.2021 a zvesená dňa 

05.04.2021 a to v meste Bánovce nad Bebravou a Topoľčany a v obciach Veľké Chlievany, 

Pečeňany, Šisov, Chudá Lehota, Norovce, Solčianky a Krušovce. V oznámení stavebný úrad 

zároveň upozornil účastníkov konania, že podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje 

námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr v posledný deň určenej lehoty, inak sa 

na ne neprihliadne. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bola rovnaká lehota určená aj 

dotknutým orgánom štátnej správy s poučením, že ak v určenej lehote svoje záväzné 

stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámia má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi 

sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy boli  

poučení kde a kedy je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Oznámenie o začatí 

stavebného konania bolo riadne doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy, čo je preukázané doručenkami v spise a elektronickými doručenkami 
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v dokumentačnom informačnom systéme. Účastníci konania v priebehu konania 

v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky 

k uskutočneniu predmetnej stavby. Rovnako vyrozumené dotknuté orgány v stanovených 

lehotách neoznámili svoje stanoviská ani nepožiadali o predĺženie stanovenej lehoty.  

Dňa 25.03.2021 bolo na stavebný úrad doručené nesúhlasné stanovisko Ministerstva dopravy 

a výstavy SR – sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad pod č. 

20468/2021/SŽDD/35860 zo dňa 34.03.2021. Následne dňa 29.03.2021 bol pracovníčke 

stavebného úradu doručený email z  Ministerstva dopravy a výstavy SR – sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad v ktorom zjednotili záväzné stanoviská 

a uviedli, že v platnosti zostáva stanovisko pod č. 12789/2020SŽDD/21037 zo dňa 

03.03.2020. Dňa 26.03.2021 sa dostavil na stavebný úrad účastník konania – Ing. Michalides 

– zástupca Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. – útvaru diaľkových vodovodov 

a vyjadril sa do Záznamu o nahliadnutí účastníka konania do spisu nasledovne: ,,Žiadame 

zaslať projektovú dokumentáciu na vyjadrenie.“ Dňa 29.03.2021 bol pracovníčke stavebného 

úradu preposlaná emailová komunikácia medzi Ing. Michalidesom a poverenou osobou 

navrhovateľa pani Sokolovou, v ktorej sa uvádza, že vyjadrenie Západoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti a.s. – útvaru diaľkových vodovodov pod č. 29877/2020/42 zo dňa 

30.04.2020 zostáva v platnosti.  

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: určenie Ministerstvo dopravy a výstavby SR – 

sekcia výstavby – určenie stavebného úradu pod č. 16073/2020/SV/35067 zo dňa 30.04.2020, 

rozhodnutie o umiestnení stavby vydané mestom Bánovce nad Bebravou pod č. Sú. 

1700/30989/2020 zo dňa 07.10.2020 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 18.11.2020, 

poverenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre Soňu Sokolovú pod č. 00110-URI-POIN zo 

dňa 11.02.2020, 2 ks projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a.s. - zodpovedným projektantom Ing. Roman Danóci aut. osv. č. 0863*A2, 

november/2020, stanoviská a vyjadrenia k PD: Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. 

KPUNR-2019/19150-6/74872/GRO zo dňa 16.09.2019, Slovak Telekom, a. s. pod č. 

6612102127 zo dňa 29.01.2021, Trenčiansky samosprávny kraj, pod č. TSK/2020/09336-2 zo 

dňa 31.12.2020, Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 30.11.2020, Okresný úrad Trenčín 

– odbor SoŽP – ŠSOH pod č. OU-TN-OSZP-2020/035162-002 zo dňa 02.12.2020, Okresný 

úrad Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP – ŠVS pod č. OU-BN-OSZP-2020/008783-002 zo 

dňa 18.11.2020, Okresný úrad Topoľčany – odbor SoŽP – ŠVS pod č. OU-TO-OSZP-

2020/011786-ŠE zo dňa 17.12.2020, ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia železničnej 

dopravy a dráh, dráhový stavebný úrad pod č. 20468/2021/SŽDD/35860 zo dňa 24.03.2021, 

OÚ Topoľčany – odbor krízového riadenia pod č. OU-TO-OKR-2021/000918-021 zo dňa 

18.03.2021, obec Šišov pod č. 840/2020 zo dňa 30.11.2020, eustream, a.s. pod č. 606/2020 zo 

dňa 10.11.2020, Certifikačný inšpekčný orgán SR, s.r.o. pod č. OS/KD-P-2020-1333/04-EZ 

zo dňa 02.12.2020, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien s Dušanom 

Brachom pod č. 201114-L13.0719.19.0002-ZBZ_VB zo dňa 28.08.2020, zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecných bremien s Mariannou Čuhákovou pod č. 201116-

L13.0719.19.0002-ZBZ-VB zo dňa 28.08.2020, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných 

bremien s obcou Šišov pod č. 201340-180709E17100-ZBZ_VB zo dňa 26.10.2020, zmluvu 

o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien s Trenčianskym samosprávnym krajom pod č. 

210114-L13.0719.19.0002-ZBZ_VB zo dňa 12.02.2021, zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

s Ivanom Poluchom pod č. 201513-L13.0719.19.0002-ZBZ_VB zo dňa 08.12.2020, 

stanoviská a vyjadrenia uplatnené v konaní o umiestnení stavby: Železnice SR – správa 

majetku ŽSR Bratislava pod č. 31420/a.13/5468/2019/OSM ZA zo dňa 18.12.2019, Železnice 

SR – oblastné riaditeľstvo Žilina pod č. 482/2019-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 05.12.2019, Úrad 

verejného zdravotníctva SR pod č. OHŽP/6582/125289/2019 zo dňa 23.08.2019, Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pod č. RÚVZ/2019/01366 

RÚVZ/2019/004108 zo dňa 16.08.2019, OÚ Topoľčany – odbor SOŽP – ŠSOPaK pod č. 

OU-TO-OSZP-2019/009787 zo dňa 16.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor 

krízového riadenia pod č. OU-BN-OKR-2019/000407-180 zo dňa 19.08.2019, OÚ Bánovce 

nad Bebravou – odbor SOŽP – ŠSOPaK pod č. OU-BN-OSZP-2019/005334-002 zo dňa 
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30.08.2019, Transpetrol a. s. pod č. 011016/2019 zo dňa 28.08.2019, eustream, a. s. pod č. 

GIS a ITIS 248/2019 zo dňa 03.09.2019, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-

2019/18646-2/63564 zo dňa 08.08.2019, Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-

2019/19150-3/65860/GRO zo dňa 16.08.2019, mesto Topoľčany – odbor výstavby, životné 

prostredia pod č. 2019/06588/OVŽP zo dňa 13.08.2019, obec Krušovce pod č. 571/2019 zo 

dňa 29.07.2019, obed Solčianky pod č. 62/2019 zo dňa 01.08.2019, obec Norovce pod č. 

2019089 zo dňa 31.07.2019, obec Šišov pod č. 145-65/2020 zo dňa 20.04.2020, obec 

Pečeňany pod č. 133/2019 zo dňa 29.07.2019, mesto Veľké Chlievany pod č. 1/2019/000182 

zo dňa 09.08.2019, mesto Bánovce nad Bebravou pod č. OVÚP/1952/23134/2019 zo dňa 

09.08.2019, Krajský pamiatkový úrad Nitra pod č. KPUNR-2019/19150-2/65852/GRO zo 

dňa 16.08.2019, Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPUTN-2019/18646-7/79040 zo 

dňa 02.10.2019, Západoslovenská distribučná, a. s. pod č. CD 65216/2019 zo dňa 02.09.2019,  

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – agentúra správy majetku pod č. ASM-40-

2213/2019 zo dňa 18.09.2019, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 

63800/2019/360 zo dňa 28.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP - ŠSOH pod č. 

OU-BN-OSZP-2019/007563-002 zo dňa 16.08.2019, OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor 

SoŽP - ŠVS pod č. OU-BN-OSZP-2019/006664-002 zo dňa 27.08.2019, OÚ Topoľčany – 

odbor SoŽP - ŠSOH pod č. OU-TO-OSZP-2019/009783-Bo zo dňa 26.08.2019, OÚ 

Topoľčany – odbor SoŽP - ŠVS pod č. OU-TO-OSZP-2019/010182 zo dňa 02.09.2019, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pod č. B/2019/03541-002/H6 

zo dňa 19.08.2019, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod č. 

CS SVP OZ PN 1217/2020/03 CZ 4432/210/2020 zo dňa 05.02.2020, MICHLOVSKY, spol. 

s r. o. pod č. BA-0170/2020-Bo zo dňa 15.01.2020, Slovak Telekom, a. s. pod č. 6612007124 

zo dňa 10.03.2020, Železnice Slovenskej republiky – oblastné riaditeľstvo Žilina pod č. 

357/SOZT/2019-V zo dňa 25.10.2019, Železnice Slovenskej republiky – generálne 

riaditeľstvo, odbor expertízy pod č. 30854/2019/O230-2 zo dňa 19.12.2019, Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky – sekcia železničnej dopravy a dráh – dráhový 

stavebný úrad pod č. 12789/2020/SŽDD/21037 zo dňa 03.03.2020,Slovenská správa ciest, 

IVSC Žilina pod č. SSC/8209/2020/6470/1139 zo dňa 27.01.2020, Regionálna správa 

a údržba ciest Nitra a. s. pod č. 23/2020 zo dňa 28.01.2020, Správa ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pod č. SC/2020/92-2 zo dňa 24.01.2020, Národná diaľničná spoločnosť 

pod č. 3827/8366/40603/2020 zo dňa 24.01.2020, Ministerstvo vnútra SR – prezídium 

policajného zboru – odbor dopravnej polície pod č. PPZ-ODP2-2020/008383-035 zo dňa 

13.02.2020, Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia dopravy a pozemných komunikácií 

pod č. 14417/2020/SCDPK/28005 zo dňa 30.03.2020, SPP – distribúcia, a. s.  pod č. 

TD/NS/0245/2020/Ga zo dňa 30.03.2020, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pod 

č. 29877/2020/42 zo dňa 30.04.2020, OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-

TN-PLO-2020/004619-002 zo dňa 29.04.2020, OÚ Topoľčany – pozemkový a lesný odbor 

pod č. OU-TO-PLO-2020/004620-002 zo dňa 21.04.2020, OÚ Bánovce nad Bebravou – 

pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2020/003419-002 zo dňa 22.04.2020, OÚ 

Bánovce nad Bebravou – pozemkový a lesný odbor pod č. OU-BN-PLO-2020/003274-002 zo 

dňa 15.04.2020a uhradený správny poplatok vo výške 800€,- na účet mesta dňa 08.02.2021.  

 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná autorizovanou osobou s odborným vzdelaním 

podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a ods. 3 vyhl. č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je v súlade s územným 

rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným mestom Bánovce nad Bebravou pod č. Sú. 

1700/30989/2020 zo dňa 07.10.2020 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 18.11.2020 

a s aktuálne platným Územným plánom mesta Bánovce nad Bebravou a v zmysle platných 

Zmien a doplnkov č. 8 (vypracovala fy. AGS ATELIÉR so sídlom v Prievidzi, schválené dňa 

16.09.2020 uznesením MsZ č. 339/2020 bod B/2) a vyhlásenej záväznej časti územného plánu 

- Doplnok č. 6 k VZN č. 48/2020 (schválené uznesením MsZ č. 339/2020 bod B/3) a nie je 

v rozpore s jeho regulatívmi. 
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Mesto Bánovce nad Bebravou ako určený stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 

113 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený 

výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov 

prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania 

a dotknutými orgánmi štátnej správy a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona zistilo, 

že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, 

alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania sa 

k navrhovanej stavbe v zmysle ust. § 126 stavebného zákona súhlasne vyjadrili vyššie 

uvedené dotknuté orgány, ktorých podmienky sú zahrnuté do záväzných podmienok tohto 

rozhodnutia, čím stavebný úrad zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených 

osobitnými predpismi. Stavebný úrad má za to, že pozvaní účastníci konania a ostatní 

vyrozumení zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa v priebehu konania 

v stanovených lehotách nevyjadrili, súhlasia s vydaním rozhodnutia. Stavebník v stavebnom 

konaní preukázal k výstavbou dotknutým pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. a) 

stavebného zákona predložením zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien s 

vlastníkmi pozemkov z ktorých vyplýva právo stavebníka vybudovať na týchto pozemkoch 

požadovanú stavbu. Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad stavbu povolil 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou 

nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o jeho predĺžení sú 

záväzné aj pre právnych nástupcov konania.  

Podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov 

správny poplatok 800,00- EUR bol uhradený pri podaní žiadosti do pokladne mesta. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. 

Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Mestský úrad v Bánovciach nad 

Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.  

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom 

podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

 

 

 

 

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná 

primátorka mesta 

 

Príloha pre navrhovateľa:  

projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby „PE_ES 

Bánovce n/B. – ES Topoľčany, VNK, TS“ vypracovaná spoločnosťou Západoslovenská 
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distribučná, a.s., zodp. projektant Ing. Roman Danóci, aut. osv. č. 0863*A2, november/2020 

(Paré č. 2) 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

2. poverená osoba: Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 55 Topoľčany 

3. mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

4. obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 

5. obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Rybany 

6. obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov 

7. obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov 

8. obec Norovce, Norovce 140, 956 39 Norovce 

9. obec Solčianky, Solčianky 58, 956 38 Solčianky 

10. obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce 

11. mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 

12. vlastníkom pozemkov, na ktorých je umiestnená stavba, ktorých je veľký počet 

a zároveň vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom 

konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté, ktorých je veľký počet - VEREJNOU 

VYHLÁŠKOU 

13. projektant: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – Ing. 

Roman Danóci 

Na vedomie: 

14. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín 

15. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra 

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

17. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

18. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P. O. BOX 45, 

826 45 Bratislava 

19. IP Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 

20. IP Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

21. SLOVENSKÝ VODHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Nábrežie Ivana Krasku 

č. 3/834, 921 80 Piešťany 

22. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1.mája 34, 

010 01 Žilina 

23. Železnice Slovenskej republiky, Oblastná správa majetku Žilina, P. O. Hviezdoslava 1, 

010 01 Žilina 

24. Železnice Slovenskej republiky – generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 

813 61 Bratislava 

25. MDVaRR SR – dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

26. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

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

28. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

29. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 941 04 Bratislava 

30. Ministerstvo vnútra SR – Prezídium Policajného zboru, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

31. Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia dopravy a pozemných komunikácií, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 

32. OÚ Topoľčany, pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 

33. OÚ Bánovce nad Bebravou - pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou 

34. OÚ Bánovce nad Bebravou - odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou 

35. OÚ Topoľčany – odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 
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36. OÚ Bánovce nad Bebravou - odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou - ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, posudzovanie vplyvov 

37. OÚ Topoľčany – odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 

38. OÚ Topoľčany - odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 

39. OÚ Bánovce nad Bebravou - odbor CD a PK, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou 

40. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

41. MO SR, Správa nehnuteľnosti majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

42. MO SR, agentúra správy majetku, ulica ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica 

43. SPP - distribúcia  a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

44. ZsVS a.s., Odštepný závod Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany 

45. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

46. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

47. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 

48. spis 

 

V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona sa toto rozhodnutie účastníkom 

konania doručuje verejnou vyhláškou a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom 

v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na internetovej stránke mesta. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Určený stavebný úrad mesto Bánovce nad Bebravou žiada dotknuté obce, aby podľa § 26 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predmetnú verejnú vyhlášku zverejnili na 

úradnej tabuli obci a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to v nižšie určenom 

dátume. Po uplynutí tejto lehoty určenej na zverejnenie, žiadame túto vyhlášku zaslať spať 

na stavebný úrad s potvrdením vyvesenia. 

 

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Vyvesené dňa 23.04.2021     Zvesené dňa 10.05.2021 

         

 

                         

______________________          ______________________ 

        pečiatka a podpis                  pečiatka a podpis  

        oprávnenej osoby       oprávnenej osoby 

 

 


