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OBEC TRENČIANSKA TURNÁ 
Obecný úrad v Trenčianskej Turnej č. 86, PSČ 913 21 

Číslo: SÚ 659/2019 - 002 IZ                      V Trenčianskej Turnej, dňa 19.7.2019 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

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

    Obec Trenčianska Turná ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov posúdil žiadosť o stavebné povolenie líniovej stavby „STL plynovod 

a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci 

Trenčianska Turná“ stavebníka: Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 

980 zo dňa 21.6.2019 v  stavebnom konaní  na základe výsledkov uskutočneného konania 

podľa §,62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú: 

 

pozemok parc.č. 120/43 (EKN) 

1. Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 

Trenčianska Turná, Hámry 911– zaslané na vedomie 

pozemok parc.č. 198/3 (CKN) 

2. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 - zaslané na vedomie 

Projektant: 

3. Ing. Ivana Novák, 911 01 Trenčín, Opatovská 49/14 

r o z h o d o l   takto: 

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

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa : 

pre stavebníkov: Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 980  

p o v o ľ u j e 

líniovú stavbu: „STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre rodinný dom na 

pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná“ 

na pozemkoch parcelné č. 120/143 (EKN), 198/3 (CKN) 

katastrálne územie: Hámre 

I. Popis stavby (stavba pozostáva): 

Projekt rieši predĺženie STL plynovodu z dôvodu výstavby 3 rodinných domov v obci 

Trenčianska Turná, k.ú. Hámre. Navrhovaný STL plynovod bude napojený na 

jestvujúci STL plynovod D63, PN 0,1 MPa z PE rúr. Jedná sa o vybudovanie STL 

plynovodu D 40, PN 0,1 MPa celkovej dĺžky 42,71 m a vybudovanie STL 

pripojovacieho plynovodu D32, PN 0, l MPa v celkovej dĺžke 3,24 m.  

Popis trasy  

Navrhovaný STL plynovod bude napojený na jestvujúci STL plynovod D 63, PN 0, l 

MPa z PE rúr, ktorý je vedený vedľa asfaltovej komunikácie navarením odbočky T 

DN 63/63 a redukcie R DN 63/40. Od miesta napojenia bude STL plynovod vedený 
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kolmo cez rastlý terén a asfaltovú cestu k lomovú bodu L1, odkiaľ bude navrhovaný 

STL plynovod ďalej vedený v rastlom teréne až po posledný stavebný pozemok, kde 

bude STL plynovod ukončený dnom klenutým MV DN 40 v staničení dĺžky km 0,042 

71.  

Celý navrhovaný STL plynovod bude prevedený z polyetylénových rúr GERODUR 

RC PROTECT PE(l00) SDR 11, D40 celkovej dĺžky 41,71m.   

Prepojenie na jestvujúci STL plynovod D63, PN 0,1 MPa bude prevedené stlačením 

potrubia v zmysle TPP 702 09.  

Uloženie plynovodu musí byť po celej trase označené výstražnou fóliou žltej farby 

šírky 33 cm. Po celej dĺžke bude nad plynovodom pre vyhľadávanie plynovodu ložený 

kábel CE 4,0 mm2, ktorý bude vyvedený na orientačný stĺpik v zmysle STN EN 

12007-1-4 Systémy zásobovania plynom. Vodič musí byť uchytený na hornej strane 

potrubia plynovodu. Spájanie signálneho vodiča bude, prevedené spojkami Klauke a 

spoje budú izolované teplo zmrštiteľnými spojkami CVCZ od fi VUKI a.s. Bratislava. 

O funkčnom - vodivom prepojení signálneho vodiča celej plynofikácie musí byť 

doložená správa o funkčnosti signalizačného vodiča V zmysle STN EN 12007-1-4 

Systémy zásobovania plynom.  

Čistenie potrubia bude prevádzané tak, že do po1rubia bude natlačený molitan, ktorý 

bude kompresorom pretlačený cez potrubie. Ak pri čistení vychádzajú mechanické 

nečistoty resp. voda, musí sa čistenie opakovať, pokiaľ nie je plynovod zbavený 

nečistôt. Po úspešnom čistení dodávateľ vypíše protokol o čistení v ktorom sa vypíše 

priebeh čistenia, poveternostné podmienky, čo sa v potrubí nachádzalo a zabezpečí koniec 

potrubia proti vniknutiu vody a nečistôt.  

1. Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  

ostatná plocha 

pozemok parc.č 198/3 (CKN)– vlastník Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska 

Turná 86 

trvalý trávnatý porast 

pozemok parc.č 120/43 (EKN)– vlastník Združenie urbárskej a pasienkovej 

spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 Hámry 911 

2. Projektovú dokumentáciu spracoval:  

 Ing. Ivana Novák, 911 01 Trenčín, Opatovská  49/14, autorizovaný stavebný inžinier 

0878*A*5-1,5, 0878*A*2-2 

III. Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

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

stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. 120/143 (EKN),, 198/3 (CKN)  k.ú. 

Hámre 

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

prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. 

O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 52 stavebného zákona 

upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy. 

5. Líniová stavba bude dokončený: do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia 

6. Stavba sa bude uskutočňovať: dodávateľsky 
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7. Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c stavebného 

zákona uskutoční oprávnená osoba. 

8. Stavebník je povinný: 

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného 

dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 

nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre výkon 

štátneho stavebného dohľadu. 

- Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými 

technickými požiadavkami na výstavbu. 

- Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, 

ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor. V denníku resp. 

zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je 

stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať 

lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.   

- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny 

dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností. 

- Odstrániť prípadne škody na susedných nehnuteľnostiach ktoré vzniknú stavebnou 

činnosťou. 

- Stavebník je povinný trvale až do ukončenia stavby vyvesiť na viditeľné miesto 

oznámenie “STAVBA POVOLENÁ“, ktoré je prílohou stavebného povolenia. 

- V zmysle § 135 ods.2 stavebného zákona je stavebník pri STL plynovodu 

povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov 

a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po 

skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, 

a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 

náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody 

IV. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 

a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu a zo STN: 

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

- Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním stavebného povolenia 

pre predmetnú stavbu súhlasí za predpokladu plnenia nasledovných podmienok pri 

realizácii:  

- V záujmovom priestore sa nenachádza žiadne podzemné vedenie v majetku 

Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava.  

- Pri výstavbe dôjde k prácam v  blízkosti NN vonkajšieho vedenia a budú sa v ňom 

pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 

prácami na stavbe. Žiadame Vás o dodržiavanie ustanovení § 43 Zákona o 

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

nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o zásadách bezpečnosti práce v blízkosti 

týchto vedení a o možnosti vzniku smrteľného úrazu elektrickým prúdom v 

prípade ich porušenia.  

- Vyjadrenie 16.4.2019 

- Slovak Telekom a.s. Bratislava, 81762 Bratislava, Bajkalská 28 

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

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

- Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok. 

určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo 

stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 
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neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 

rešpektovať nasledovné:  

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 

Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o 

ochrane proti rušeniu.  

- 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.  

- 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, 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa 

do projektu stavby musi zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 

Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 

vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné 

preložiť zrealizovať prekládku SEK.  

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 

figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 

výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  

- 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.  

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení.  

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 

zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  

- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu 

nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 

rádiové trasy, televízne káblové rozvody. týmto upozorňujeme žiadateľa na 

povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej 

cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  
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- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré 

tvoria prílohu tohto vyjadrenia.  

- 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.  

- 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.  

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

- Vyjadrenie vydané dňa 25.3.2019 pod č.j.: 6611908320   pre účely územného a 

stavebného konania. 

- TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4 

- S navrhovaným technickým riešením  súhlasíme za podmienok:  

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v našej správe. Tieto žiadame 

vopred vytýčiť na základe objednávky pracovníkom našej spoločnosti (Bc. Zucha, 

kontakt: zucha@tvkas.sk, tel.: 0911/ 976607, Ing. Hartmann, kontakt: 

hartmann@tvkas.sk, tel.: 0911/ 239 469) a následne plne rešpektovať v zmysle 

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákona č. 

442/2002 Z. zák. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, odst. 2 a 

5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného 

potrubia do DN 600 1,5 m a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja 

vodovodného a kanalizačného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme 

vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne 

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

vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu a verejnej kanalizácií, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.  

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

a verejných kanalizáciách § 27, odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady 

bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií 

alebo inej stavbe.  

- Ku kolaudácií stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením 

súbehu  

- a križovania káblov s inž. sieťami v správe našej spoločnosti.  

- Vyjadrenie vydané dňa 1.4.2019 pod č.j.: 1412/2019 

- SPP – Distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b 

- SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia a realizáciou vyššie uvedenej stavby 

za dodržania nasledujúcich podmienok:  

- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,  

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení 

(technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 

distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie 

trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom 
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stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným 

správnym orgánom.,  

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné 

vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi 

nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 

6005 a STN 73 3050,  

- stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím 

vykonávania iných činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných 

prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,  

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

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP 

- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 

SPP-D (www.spp-distribucia.sk).  

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,  

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 

12007-3, STN EN 12327, TPP 702 0l, TPP 702 02,  

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 

242 3203) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom 

pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k 

predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,  

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok 

pre rozšírenie distribučnej siete číslo 10002510718,  

- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne 

oznámiť SPP-D na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské 

Nivy 44/b, 82511 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a 

pod.,  

- stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, 

vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného 

dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne 

vysporiadanie stavby,  

- TECHNICKÉ PODMIENKY:  

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m 

na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 

3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne 

bez použitia strojových mechanizmov,  

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. 

aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 

poškodeniu,  

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom 

vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, 
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vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a 

schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,  

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj boli 

vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho 

oznámenia zástupcovi SPP-D,  

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať 

skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej 

skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,  

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie 

prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s 

výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu 

zmluvného vzťahu podľa príloh,  

- OSOBITNÉ PODMIENKY:  

- žiadne,  

- Vyjadrenie vydané dňa 4.3.2019 pod č.j.: TD/PS/0187/2019/Ga 

9. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v 

zmysle § 52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.  Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do 

dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
 

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov 100,00 

EUR slovom: sto EUR, zaplatený dňa 21.6.2019 

Odôvodnenie: 

Stavebník Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 980 podala dňa 

21.6.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „STL plynovod a STL 

pripojovací plynovod pre rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska 

Turná“, na pozemkoch parcelné č. 120/143 (EKN), 198/3 (CKN), katastrálne územie: Hámre 

Územné rozhodnutie na líniovú stavbu „STL plynovod a STL pripojovací plynovod pre 

rodinný dom na pozemku parc.č. 167/2 v obci Trenčianska Turná“, katastrálne územie: 

Hámre bolo vydané obcou Trenčianska Turná dňa 20.5.2019 pod č.j.: SÚ 495/2019-002 IZ 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 

stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, prejednal ju 

s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením (ani 

budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 

všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

- Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená: 

- Projektovou dokumentáciou 

- Kópiou z katastrálnej mapy 

- Výpisom z listu vlastníctva  

- Nájomnou zmluvou 

 Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov: 

1. Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, Vyjadrenie vydané dňa 

25.3.2019 pod č.j.: 6611908320  pre účely územného a stavebného konania. 



 8 

2. TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4, Vyjadrenie vydané dňa 1.4.2019 pod č.j. 

1412/2019-2 

3. SPP-distribúcia a.s., 825 11 Bratislava, Mlynské nivy44/b, Vyjadrenie vydané dňa 

4.3.2019 pod č.j.: TD/PS/0187/2019/GA 

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

vydané dňa 16.4.2019 

Obec Trenčianska Turná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, oznámila formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania v 

súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, známym účastníkom konania a 

dotknutým orgánom štátnej správy a  pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, 

upustila v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50 /1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 

Účastníci konania mohli v zmysle § 61 stavebného zákona svoje námietky a 

pripomienky k žiadosti písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej – stavebný 

úrad, 913 21 Trenčianska Turná 86 a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

(dňom doručenia je 15 – ty deň od vyvesenia oznámenia na verejnej tabuli obce). 

V rovnakej lehote podľa §61 ods. 5 stavebného zákona mohli oznámiť svoje záväzné 

stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil 

svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.  

V určenej lehote neboli vznesené námietky účastníka konania 

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

      Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo 

dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. 

Poučenie: 

 

 

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

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianska 

Turná, 913 21 Trenčianska Turná č.86. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
 

_____________________________ 

Ing. Peter Mikula 

Starosta obce 

  Trenčianska Turná 

 

 

 

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce 

Trenčianska Turná  po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.(dňom doručenia 

je 15 – ty deň od vyvesenia rozhodnutia na verejnej tabuli obce) 
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VYVESENÉ DŇA: 

ZVESENÉ DŇA: 

POTVRDENÉ DŇA: 

 

Pripomienky: boli – neboli                                          –––––––––––––––––––––––––––––––-             

                                                                                     Obecný úrad v Trenčianskej Turnej         

                                      podpis, pečiatka                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Navrhovateľ: 

1. Gabriela Blašková, 913 21 Trenčianska Turná, Hámre 960 - zaslané na vedomie 

Účastníci konania:  

pozemok parc.č. 120/43 (EKN) 

2. Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 913 21 

Trenčianska Turná, Hámry 911– zaslané na vedomie 

pozemok parc.č. 198/3 (CKN) 

3. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná 86 - zaslané na vedomie 

Projektant: 

4. Ing. Ivana Novák, 911 01 Trenčín, Opatovská 49/14 

Dotknuté orgány: 

5. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3 

6. TVK a.s., 911 01 Trenčín, Kožušnícka 4 

7. Západoslovenská energetika a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 

8. Slovak Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová 1 

9. SPP- distribúcia a.s., 010 22 Žilina, Závodská cesta 2629/49 

 

Vybavuje: Ing. Ivana Zacharová 

Tel.č.: 032/658 58 04 

E-mail: stavebny.urad@trencianskaturna.sk 
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