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

 

Obec Plavecký  Mikuláš ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 

117 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s 

nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. „O prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, podľa § 66 a § 39a ods. 4 stavebného 

zákona, podľa § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a § 46 a 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov, v zlúčenom územnom a stavebnom konaní: 

 

p o v o ľ u j e 
 

stavbu: „NN prípojka + OEZ k pozemku 391/3, 391/4 k.ú. Plavecký Mikuláš“, na pozemku 

parc. č.: 2/1, 391/3, 391/4  k.ú. Plavecký Mikuláš, (podľa reg. „C“ KN), pre stavebníkov:  Igor 

Lazar, I. Bukovčana 13, 841 08 Bratislava a Katarína Neger, Púpavova 16, 841 04 

Bratislava.   
 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa v súlade s § 39a  a 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona  

a §4 a §10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, určujú tieto záväzné podmienky: 

▪ Stavba „NN prípojka + OEZ k pozemku 391/3, 391/4 k.ú. Plavecký Mikuláš“ sa umiestňuje na 

pozemkoch parc. č. 2/1, 391/3, 391/4  k.ú. Plavecký Mikuláš; 

▪ Prípojka bude napojená z jestvujúceho vzdušného vedenia, z podperného bodu sa zriadi 

prípojka káblom typu AYKY cez prípojkovú skrinku SPP2 (osadená na stĺpe) do nového 

elektromerového rozvádzača RE. 

▪ V elektromerovom rozvádzači RE budú inštalované elektromery a hlavné istite pred každým 

elektromerom 3x25A, char. B,  

▪ Prípojnica PEN v RE sa musí uzemniť pomocou zemniacej dosky ZDQ1 uloženej vo výkope, 

alebo prostredníctvo pásika FeZn 30/4 uloženom v spoločn. výkope s hlavným prívodom NN. 

▪ Káble NN musia byť uložené v zemi pri dodržaní STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05 s min, 

krytím 0,7 m pod Ú.T., 0,35 m pod chodníkom, 1,0 m pod komunikáciou v chráničke. 

 

A) Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem a ich 

vyhodnotenie 

Navrhovaná lokalita v zmysle územného plánu obce Plavecký Mikuláš nie je riešená v zóne, 

kde sú stanovené limity využitia územia prvkami ochrany prírody (ochranné pásmo lesa, 

chránené územia, prvky MÚSES),  nezasahuje do chránených území ani ochranných pásiem. 
 

B) Podmienky pre uskutočnenie stavby: 

▪ stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala  07/2021 

SÝKORA – PROJEKTPOVÝ ATELIÉR, Ing. Stanislav Sýkora, Plavecký Mikuláš č. 292, 

906 35 Plavecký Mikuláš, a autorizačne overil Ing. Peter Holko (č.op.: 3885*A*5-3). 



▪ So stavebnými prácami na stavbe je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

stavebného povolenia. 

▪ Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v súlade s týmto rozhodnutím oprávnenou osobou, 

doklad o vytýčení spolu so zameraním skutkového stavu predloží ku kolaudácii. 

▪ Stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných sietí, ktoré môžu byť dotknuté 

výstavbou. 

▪ Zemné práce na  prípojku zabezpečí investor na základe rozkopávkového povolenia, ktoré 

vydá obec. 

▪ Prípadné zmeny voči projektovej dokumentácii nesmú byť zrealizované bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

▪ Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržiavané všeobecnotechnické požiadavky na 

výstavbu a príslušné technické normy, ďalej predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a technických 

zariadení, ochrany zdravia osôb na stavenisku, hygienické a požiarne predpisy. 

▪ Stavba bude dokončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia.  

▪ Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním, po 

určení dodávateľa stavby, oznámi túto skutočnosť stavebník tunajšiemu úradu. Dodávateľ 

stavby zodpovedá za riadny výkon vedenia stavby oprávnenou právnickou al. fyzickou 

osobou. 

▪ Stavebník je povinný zabezpečiť stavbu a stavenisko v zmysle §43i stavebného zákona a 

v zmysle §13 vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v zmysle vyhl. č. 

374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

▪ Užívať stavbu po jej dokončení je možné až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, o ktoré 

musí stavebník požiadať tunajší stavebný úrad.  

▪ Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky vyplývajúce z vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

▪ Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby 

ešte pred jej dokončením. 

▪ Toto rozhodnutie je v súlade s § 70 Stavebného zákona záväzné aj pre právnych účastníkov 

nástupcov konania. 

▪ Skladovať stavebný materiál je možné len na pozemku stavebníka. 

▪ Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na riadenú skládku odpadov a doklad o uložení na 

skládku stavebník predloží ku kolaudácii. 

▪ Pri realizácii stavby je potrebné dbať na to, aby vlastníci susedných nehnuteľností neboli nad 

mieru obťažovaní stavebnými prácami, zabezpečiť vstupy na priľahlé dotknuté 

nehnuteľnosti. 

▪ Výkon stavebných prác, ktoré by bolo nutné vykonať zo susedných pozemkov obmedziť na 

minimum.  

▪ V prípade, že stavebník spôsobí stavebnými prácami škody na cudzích nehnuteľnostiach, je 

povinný ich bezodkladne na vlastné náklady odstrániť. 

▪ Pri znečistení miestnych komunikácií sú stavebníci povinní zabezpečiť ich čistenie a 

kropenie. 

▪ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľky – zhotoviteľ bude oznámený stavebnému úradu po 

ukončení výberového konania, najneskôr však 10 dní pred začatím stavebných prác, písomne, 

preukázateľnou formou. 

▪ Stavebník je povinný v zmysle §66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona oznámiť tunajšiemu 

stavebnému úradu začatie výstavby. 

▪ V zmysle §66, ods. 3 písm. j) je stavebník povinný označiť stavbu na stavenisku. 

 



C) Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania a z 

nich  vyplývajúce podmienky: 

▪ Obec Plavecký Mikuláš, stanovisko č. SOU-PM/2022/38/23/Mr 

- Súhlasí s predloženým návrhom a umiestnením a stavby „NN prípojka + OEZ“ navrhovanej 

na pozemku pare. č. 2/1 a 391/3, 391/4 k. ú. Plavecký Mikuláš podľa predloženej 

dokumentácie, ktorý spracoval 07/2021 Ing. Peter Holko a súčasne žiadame dodržať 

podmienky: 

- Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie v zmysle podmienok 

stanoviska Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 29.08.2021. 

- Po vydaní stavebného povolenia pred začiatkom prác stavebník požiada obec Plavecký 

Mikuláš ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie 

(rozkopávku). 

▪ Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č.: 6612009579 zo dňa 09.10.2020 

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

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

▪ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie č. 46356/2022/TL 

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma 

ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka 

BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (P. Surový, 0902 920 764). 

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami 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. 

- V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 

stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 

alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by 

mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať 

terénne úpravy a podobne. 

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 

stavbu žiadame 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). 

- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu 

širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych 

zariadení v danej lokalite. 

- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 

vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

- výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v 

plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 

zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach 

musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. 

- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 

pracovníkovi DDV. 

- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 

pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto 

práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne 

prevádzkovateľa. 

- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť 

http://www.bvsas.sk/


informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 

- BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 

- Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 

▪ SPP-distribúcia, a.s., vyjadrenie č.: TD/NS/0170/2020/Gá zo dňa 24.04.2020 

- Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 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. Matúš Tomášek, email: 

matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypú 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, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e  

O S O B I T N É  P O D M I E N K Y :  

- V blízkosti záujmového územia je vybudovaný STL distribučný plynovod D 63, PN 300kPa, 

PE (viď info. zákres). 

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

▪ Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 29.08.2021(p. Lazar) 

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

NN prípojka (ďalej len „Stavba"), na pozemku registra C, s parcelným číslom 391/4, v 

katastrálnom území Plavecký Mikuláš, podľa projektovej dokumentácie stavby: NN prípojka 

Plavecký  Mikuláš, p. č. 391/3,4, vypracovanej 7/2021, (ďalej len „Projektová dokumentácia"), 

za týchto podmienok: 

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122068722, v súlade s platným 

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

podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 

mailto:matus.tomasek@spp-distribucia.sk


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; 

- 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. 0. 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 podľa § 

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. 0. 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 situácií nastane skôr. 

- Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako 

dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v 

príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania). 

▪ Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 29.08.2021(p. Neger) 

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

NN prípojka (ďalej len „Stavba"), na pozemku registra C, s parcelným číslom 391/4, v 

katastrálnom území Plavecký Mikuláš, podľa projektovej dokumentácie stavby: NN prípojka 

Pl. Mikuláš, p. č. 391/3,4, vypracovanej 7/2021, (ďalej len „Projektová dokumentácia"), za 

týchto podmienok: 

- Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122068694, 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; 

- 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 
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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. 0. 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 podľa § 

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. 0. 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 situácií nastane skôr. 

- Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako 

dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v 

príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania). 
                     

D) Čas platnosti stavebného povolenia: 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote začnú stavebné práce. 
 

E) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V rámci tohto konania neboli podané žiadne námietky ani pripomienky od účastníkov 

konania. Všetky stanoviská dotknutých orgánom sú zapracované v rozhodnutí. 

 

Odôvodnenie 
 

Dňa 10.06.2022 podali žiadatelia Igor Lazar, I. Bukovčana 13, 841 08 Bratislava 

a Katarína Neger, Púpavova 16, 841 04 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom 

územnom a stavebnom konaní na stavbu „NN prípojka + OEZ k pozemku 391/3, 391/4 k.ú. 

Plavecký Mikuláš“, na pozemku parc. č.: 2/1, 391/3, 391/4  k.ú. Plavecký Mikuláš, (podľa reg. 

„C“ KN). Územné konanie bolo spojené so stavebným konaním. 

Listom (verejnou vyhláškou) č.j.: SOÚ-PM/2022/128-002 zo dňa 10.10.2022 oznámil 

tunajší stavebný úrad známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie 

stavebného konania zlúčeného s územným konaním, a stanovil lehotu, v ktorej je možné vzniesť 

námietky. 

Účastníci konania nepodali žiadne pripomienky ani námietky.  Dotknuté orgány zaujali k 

vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné stanovisko. Všetky pripomienky dotknutých 

orgánov a organizácií, ktoré boli vznesené v stavebnom konaní, stavebný úrad zohľadnil v 

podmienkach tohto rozhodnutia. Stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu 

tohto rozhodnutia. 
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 Podľa ustanovenia § 58a, ods. 1, písm. a) stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie sa 

podáva pre samostatnú stavbu alebo jej zmenu.  

 Podľa ustanovenia § 61, ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného 

konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie 

spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie 

pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo 

mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa 

neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o 

stavebné povolenie úplná. 

 Podľa ustanovenia § 61, ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od 

ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 

 Podľa ustanovenia § 61, ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie 

stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho 

pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci 

uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 

 Podľa ustanovenia § 61, ods. 6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány 

vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 

uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 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. 

 Podľa ustanovenia § 62, ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad 

preskúma najmä,  

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 

podmienky územného rozhodnutia,  

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 

životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým 

požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 

technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,  

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 

bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 

stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo 

výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní 

po skončení výberového konania. 

e) technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností 

umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 

umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych 

energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 

riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov, 
 

 Podľa ustanovenia § 62, ods. 2 stavebného zákona ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, 

stavebný úrad skúma z hľadísk uvedených v odseku 1 písm. b) citovaného zákonného ustanovenia aj 

účinky budúcej prevádzky; technicko-ekonomickú úroveň projektu technologického zariadenia 

nepreskúmava. 

 Podľa ustanovenia § 62, ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad zabezpečí stanoviská 

dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 

 Podľa ustanovenia § 66, ods. 1 stavebného zákona v stavebnom povolení určí stavebný úrad 

záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. 

Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a 

pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 

prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, 

predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 

prostredie. 



Podľa ustanovenia § 66, ods. 2 stavebného zákona záväznými podmienkami uskutočňovania 

stavby sa zabezpečí, prípadne určí: 

a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so 

stavebným konaním,  

b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,  

c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,  

d) lehotu na dokončenie stavby,  

e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými 

orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a 

zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,  

f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,  

g) použitie vhodných stavebných výrobkov, 

h) povinnosť oznámiť začatie stavby. 
 

Podľa ustanovenia § 66, ods. 3 stavebného zákona V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby 

sa podľa potreby ďalej určí: 

a) predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na 

kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby,  

b) oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,  

c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov,  

d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a 

plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie, 

odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej 

premiestnenia,  

e) vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,  

f) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135 stavebného 

zákona, 

g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby,  

h) oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom 

konaní [§ 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona],  

i) úľavy na vytýčenie stavby (§ 75a ods. 1),  

j) požiadavky na označenie stavby na stavenisku. 

 

Podmienky na realizáciu stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území 

a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, 

súladu urbanisticko – architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku 

aj vo vzťahu k susedným stavbám a výšky stavby.  

Stavebný úrad sa zaoberal navrhovanou stavbou aj z hľadiska ochrany životného prostredia, 

zohľadnil kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a po zvážení všetkých 

skutočností a podmienok, ktoré vymedzili realizáciu navrhovanej stavy (šírka pozemku, stávajúci 

systém zástavby, urbanistické poňatie a architektúra okolia, výšková hladina stávajúcich susedných 

nehnuteľností, hygienické požiadavky, požiarna bezpečnosť) konštatuje, že umiestnenie stavby je 

v súlade s hygienickými požiadavkami ochrany životného prostredia, stavba je architektonicky 

a urbanisticky začlenená do územia a vyhotovením navrhovanej zmeny nedôjde k zhoršeniu životného 

prostredia nad prípustnú mieru. 

Ku stavbe sa súhlasne vyjadrili všetky dotknuté orgány a organizácie. Ich podmienky sú 

zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich akceptovať pri realizácii stavby. 

Z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov nevyplynula žiadna pochybnosť o nepriaznivom vplyve 

stavby a ani o tom, že po vykonaní predmetných stavebných úprav spojených s navrhovanou zmenu 

v užívaní stavby by navrhovaná stavba bola v území nevhodnou.  

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 

a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi.       

 Obec Plavecký Mikuláš ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmal 

návrh na začatie konania spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil návrh 

s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom 

o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného 



prostredia Slovenskej republiky a na základe skutkového stavu rozhodol tak ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok vo výške 50 Eur podľa pol. č. 60 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch bol zaplatený pri podaní žiadosti. 

Rozhodnutie  je v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou , preto 

musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na Obecnom 

úrade v Plaveckom Mikuláši  a zároveň spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa 

považuje za deň doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste 

obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 

mieste, ktorého sa konanie týka. 

 

 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  môžu 

účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor 

výstavby a bytovej politiky, písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade (podateľňa obecného 

úradu v Plaveckom Mikuláši).  

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným 

súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Válek 

starosta obce 
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Doručuje sa: 

Stavebníci: 

1. Igor Lazar, I. Bukovčana 13, 841 08 Bratislava – doručenie verejnou vyhláškou  

2. Katarína Neger, Púpavova 16, 841 04 Bratislava – doručenie verejnou vyhláškou 

Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným 

povolením priamo dotknuté, 

1. Vlastník pozemku parc. č. 2/1  k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 

2. Vlastníci susedných pozemkov, reg. CKN parc. č. 774/12, 392, 388, 380, 379, 376, 375, 374, 371/2 – 

doručenie verejnou vyhláškou 

3. Vlastníci susedných pozemkov reg. EKN: 837, 835, 836/2 – doručenie verejnou vyhláškou 

4. SÝKORA – PROJEKTPOVÝ ATELIÉR, Ing. Stanislav Sýkora, Plavecký Mikuláš č. 292, 906 35 

Plavecký Mikuláš - projektant 

Dotknuté orgány a organizácie: 

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

6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 

7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 

8. OÚ Malacky, OSŽP – ochrana prírody a krajiny, Záhorácka 2942/60A, Malacky 

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,  817 62 Bratislava 
10. 2x spis 
 


