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OBEC    DOMANIŽA 
Obecný úrad v Domaniži č. 426, 018 16 Domaniža 

 

 

Číslo: 1706/2020-003 TS1/A-10                                                v Domaniži  dňa:  10. 06.  2021  

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška 
 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 

 

 

Stavebník: Obec Prečín, zastúpená starostom obce, Prečín č. 304, 018 15 Prečín IČO 

317691 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 21. 12. 2020  na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  

stavebného povolenia vydanie  stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s. č.  275, 

na pozemku KNC parc. č. 354/2: „Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne“,  na 

pozemku KNC parc. č.: 354/1,  v   katastrálnom území  Prečín, v obci Prečín; v spojenom 

územnom a stavebnom konaní.   

      Obec Domaniža, ako  určený  stavebný úrad podľa ust.  § 119 ods. 3 v spojení s  § 117 

ods. 1  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon 

štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003Z.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, 

prerokoval a preskúmal   žiadosť stavebníka podľa  ustanovení § 35 až § 38,  § 60 až § 63  

stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 

známymi účastníkmi konania  a  po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

Zmena dokončenej stavby s. č.  275, na pozemku KNC parc. č. 354/2: „Prístavba jedálne 

Materskej školy v Prečíne“,  na pozemku KNC parc. č.: 354/1,  v   katastrálnom území  

Prečín, v obci Prečín;  sa podľa § 39, 39a a § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

p o v o ľ u j e .   

 

I. Popis zmeny stavby  s. č.  275 „Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne“:     

podľa predloženého projektu stavby, ktorý vypracoval  PROJART PLUS, spol. s r.o., Centrum 

28/33, 017 01 Považská Bystrica – Ing. Ján Lagiň, Ing. Miroslav Behro, v  03-06/2020: 

Navrhovaná zmena stavby rieši prístavbu materskej školy v priestore pred existujúcim objektom 

zo strany od hlavného vstupu do areálu materskej školy. Max. pôdorysný rozmer prístavby bude 

14,84 m x 14,86 m. Komunikačne aj prevádzkovo bude prístavba napojená na jestvujúcu 

prevádzku materskej školy. Vstup do pristavovanej časti jedálne bude z priestoru pred hlavným 

vstupom do budovy cez vstupné zádverie, ktoré bude súčasťou prístavby.  
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Odtiaľ budú prístupné priestory hygieny a jedáleň. Súčasťou jedálne bude napojenie na 

hospodársky pavilón MŠ v mieste pôvodnej kancelárie, kde vznikne nový priestor výdajne 

jedál. Vstup do jedálne  bude cez navrhovanú rampou pozdĺž bočnej južnej strany prístavby cez 

zádverie resp. priamo z exteriéru.  

Súčasťou zmeny stavby budú aj stavebné úpravy výdajne jedál, dennej miestnosti 

a hygienických zázemí na I. a II. NP podlaží existujúceho objektu MŚ a nové únikové schodisko 

z II. NP. Ďalej sa  upraví  existujúce napojenie stavby na plyn skrátením STL plynovodu DN 50 

a premiestnením regulačného a meracieho zariadenia v skrinke do oplotenia na hranici 

pozemku.  

 

Legenda miestností prístavby:  

- na I. NP  - prízemí: jedáleň, vstupné zádverie, WC – imobilný, predsieň WC, WC chlapci, 

predsieň WC, WC dievčatá.  

Konštrukčné riešenie prístavby: podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie, architektonicko-stavebné riešenie, ktoré vypracoval:  Ing. Ján Lagiň dátum: 03/2020 

a podľa statického posudku stavby, ktorý vypracoval  Ing. Miroslav Behro, dátum 06/2020: 

Nosný systém prístavby – stenový,  nosné steny murované z plynosilikátových tvárnic 

a vnútorné nosné stĺpy a železobetónové prievlaky nesúce železobetónový strop. Obvodové 

murivo bude zateplené systémom ETICS s doskami na báze kamennej  vlny hr. 150 mm. 

Strešná konštrukcia bude riešená ako drevený sedlový krov. 

Základy: pod nosnými obvodovými stenami základové pásy šírky 600 mm z prostého betónu                

C 20/25 so zalievaním priamo do výkopu; pod nosné stĺpy v mieste napojenia existujúcej stavby 

a prístavby je navrhnutý železobetónový pás   armovaný základový pás ZP1 šírky 600 mm; pid 

vnútornými stĺpmi železobetónové stĺpy prierezu 2000x2000 mm; hĺbka základovej škáry od 

úrovne upraveného terénu musí byť min. 1,10 m; 

Zvislé konštrukcie: nosné steny zo systémových tvárnic Ytong P3-450 hr. 300 mm, 

železobetónové nosné stĺpy prierazu 300 x 300 mm, tvoriace podporu prievlaku P1.1                        

a  železobetónové nosné stĺpy prierazu 300 x 300 mm, tvoriace podporu prievlaku P.2; 

Vodorovné konštrukcie: strop objektu - železobetónová monolitická doska  hr. 170 mm; 

Zastrešenie: drevený krov - sedlová strecha v sklone 8º; krytina – poplastovaný profilovaný 

plech. 

Búracie a demontážne práce:  

demontáž  existujúceho zateplenia prístavby, 

 vybúranie vybraných okien na chodbe 1. NP hlavného pavilónu, 

 vybúranie zdvojeného okna a bet. konštrukcie anglického dvorca na hospodárskom pavilóne, 

 demontáž parapetov na oknách chodby, 

 vybúranie nášľapných vrstiev v miestnostiach č.  1.05, 1.19 a 1.28 a vstupného schodiska, 

 zdemontovanie resp. skrátenie a osadenie dažďových zvodov zo strechy I.NP 

a hospodárskeho pavilónu, 

 obúranie keramického obkladu stien vo vybraných priestoroch, 

 vybúranie časti ochrannej prímurovky v mieste betonáže novej základovej pätky pod 

požiarne schodisko.  

 

Stavebník: Obec Prečín má stavbu materskej školy súp. č. 275 a pozemky KNC parc.č. 354/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie, 354/1 - zastavaná plocha a nádvorie;  v  katastrálnom území  

Prečín, v obci Prečín  vo výlučnom vlastníctve, na základe predloženého výpisu z listu 

vlastníctva   č. 517. 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  zastavaná plocha a nádvori. Stanovisko 

z hľadiska ochrany  poľnohospodárskej pôde  nie je potrebné vydávať. 
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Projektovú dokumentáciu vypracovali: PROJART PLUS, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 

Považská Bystrica – Ing. Ján Lagiň - autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Miroslav Behro  - 

autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Imrich Juríček - autorizovaný stavebný inžinier;                      

Ing. Ľudmila Kubíková - autorizovaný stavebný inžinier; Ing. Matúš Kolumber - autorizovaný 

stavebný inžinier; Ing. Anton Mikloš - autorizovaný stavebný inžinier; Ing. Miroslav Michalík - 

autorizovaný stavebný inžinier; Ing. Dušan Trško – špecialista požiarnej ochrany; 

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia bol platný územný plán obce Prečín                   

– schválený uznesením Obecného zastupiteľstvom v Prečíne pod č. 60/2017  zo dňa 29. 06. 2017.

  
II. Pre umiestnenie a uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto stavebného povolenia (pre stavebníka 

a stavebný úrad). Prípadné zmeny podliehajúce stavebnému konaniu nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť 

vytýčenie zmeny stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických 

a kartografických  činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí 

podľa vytyčovacích  výkresov v súlade so stavebným povolením. Doklady o vytýčení 

priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.  

3. Pri uskutočňovaní zmeny stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

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

ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl.               

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 nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na 

stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena                

a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred 

hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.  

5. Pri zmene stavby a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až                

§ 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu           

a príslušné STN. 

6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie zmeny stavby.  

7. Zmena stavby bude dokončená najneskôr do 31. 12. 2025. 

8. Zmena stavby bude uskutočňovaná: oprávneným zhotoviteľom, určeným výberovým 

konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno, názov a adresu zhotoviteľa zmeny 

stavby do 15 dní po výberovom konaní. Zhotoviteľ zmeny stavby zabezpečí odborné 

vedenie oprávnenou osobou v súlade s ustanovením  § 46a stavebného zákona. 

9. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:     

a) Osadenie zmeny  stavby  sa určuje:  

navrhovaná jednopodlažná prístavba o max. pôdorysných rozmeroch 14,84 m x 14,86 m  

bude osadená na pozemku KNC parc. č. 354/1, na západnej strane stavby s.č. 275, v súlade 

s predloženou  situáciou stavby dokumentácie pre stavebné povolenie,  č. C2 z 03/2020, 

v mierke 1:200, ktorú vypracoval  Ing.  Ján Lagiň – autorizovaný stavebný inžinier 1454*I1 

Konštrukcie pozemných stavieb,  v 06/2020 nasledovne:   

• dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí; 

• od hranice susedného pozemku KNC parc. č. 355....................................................5,700 m  

• od hranice  pozemku miestnej komunikácie KNC parc. č. 375................................4,610 m 
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• na severnej strane od obvodovej steny existujúcej stavby MŠ s.č. 275....................3,260 m 

• výškové osadenie prístavby: úroveň podlahy prízemia ± 0,000 = H.H. podlahy 1.NP 

existujúceho objektu MŠ; 

• najväčšia výška stavby v štíte sedlovej strechy  bude + 4,287 m merané od ± 0,000 na 

úrovni podlahy prízemia prístavby. 

b) Napojenie stavby materskej školy na inžinierske siete: sa nemenia, do prístavby sa 

rozšíria jednotlivé rozvody a inštalácie. 

Stavba MŠ je napojená;  

• Napojenie na vodný zdroj: existujúca vodovodná prípojka z verejného vodovodu vedeného 

v správcu siete PVS, a. s. Považská Bystrica; 

• Odkanalizovanie splaškových vôd: existujúcim pripojením do verejnej kanalizácie; 

• Odkanalizovanie dažďových vôd: dažďové vody zo strechy prístavby budú odvádzané  

pomocou strešných žľabov a zvodov vsakovaním na pozemky stavebníka; 

• Napojenie na elektrickú sieť: existujúca elektrická NN prípojka z verejného NN vedenia, 

v správe SSD, a.s. Žilina; 

• Napojenie na plyn: existujúci pripojovací plynovod z miestneho plynovodu v správe               

SPP-D, a.s. Bratislava. V rámci zmeny stavby sa existujúci pripojovací plynovod                       

DN 50 upraví s premiestnením regulačného a meracieho zariadenia na verejne prístupné 

miesto, podľa projektovej dokumentácie „Premiestnenie merania plynu“ vypracovanej             

Ing. Ľudmilou Kubíkovou v 12/2020 a s rešpektovaním podmienok  stanovených správcom 

siete SPP-D, a.s. Bratislava č. 63/2020/DPMPya_V zo dňa 03. 12. 2020 a č. 9007160920 

zo dňa 21. 09. 2020; 

• Vykurovanie stavby:  zdrojom tepla je existujúca plynová kotolňa so stacionárnym kotlom 

Grizzly 65KLO o výkone 53-70,6 kW umiestnená v suteréne.  Nové medené rozvodné 

potrubie ústredného kúrenia pre prístavbu bude vedené v podlahe. V prístavbe sa 

v jednotlivých miestnostiach osadia vykurovacie telesá typu KORAD Ventil-Kompakt.  

• Komunikačné napojenie: komunikačne je stavba napojená existujúcimi komunikačnými 

prípojkami, spevnenými plochami na priľahlé verejné komunikácie vedené na pozemkoch 

KNC parc. č.  308/1 a 375.   

c) Stavebník zabezpečí na vlastné náklady do kolaudácie zmeny stavby pripojenie na 

inžinierske siete a vybudovanie komunikačného napojenia zmeny stavby v zmysle 

príslušných predpisov a STN. 

d) Dažďové vody zviesť tak, aby nezatápali susedné stavby a pozemky a aby nespôsobovali 

škody na susedných nehnuteľnostiach.  

e) Stavebník  je povinný dodržať  ust. § 48 stavebného zákona, najmä: 

 ods.1) - Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným 

povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby. 

 ods. 2) - Stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku                

a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby 

neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných 

pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa 

mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.  

 ods. 3) - Zemné práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa 

uskutočňujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy                     

a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd  k susedným stavbám a pozemkom. 

Výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane 

vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo 

obchádzkami a musia sa označiť. 

 ods. 4) - Základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané 

stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť 

v nepremŕzajúcej  hĺbke. 
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 ods. 5) - Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému 

stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a  toto zaťaženie prenášať do základov 

stavby. Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu. 

 ods. 7) - Stavby na území so seizmickým ohrozením musia spĺňať požiadavky 

zodpovedajúce stupňu možnej seizmicity územia. 

f) V zmysle § 26 ods. (6) vyhl.č. 532/2002 Z.z. šikmá strecha stavby so sklonom strešných 

rovín strmšia ako 25º musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu, tieto musia byť 

namontované do kolaudácie stavby podľa príslušných STN.  

g) Žiadna z konštrukcií zmeny stavby nesmie presahovať spoločné hranice so susednými 

pozemkami. 

h) Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnosť dodržania podmienok uvedených           

v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.  

i) Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že inžinierske siete nachádzajúce sa v priestore 

staveniska je potrebné pred začatím prác v teréne vytýčiť a dodržať  podmienky správcov 

týchto sietí v plnom rozsahu.  

j) Zmenu stavby uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoľovaných objektov                     

a  susedných nehnuteľností – stavieb a pozemkov.  

k) Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia SR 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.  

l) Počas výstavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až do ukončenia stavebných prác.   

m) Pred zahájením prác v cestnom telese, resp., v blízkosti cestného telesa stavebník požiada 

príslušný cestný správny orgán  - Obec Prečín o zvláštne užívanie cesty. 

n) Odpad vznikajúci pri zmene stavby zneškodňovať v zariadeniach na to určených                              

a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným 

úradom v Prečíne.  

o) Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné  

vedenie,  ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác,  

alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri 

súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné  dodržať STN 73 6005 - 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia,  a  pred začatím prác je nutné vytýčiť 

všetky podzemné inžinierske siete - energetické, telekomunikačné, vodovodné, 

kanalizačné, hydromelioračné  vedenie.  

p) Vlastník budovy je povinný  zabezpečiť pri dokončení novej budovy alebo významnej 

obnovy existujúcej budovy energetický certifikát, pričom v § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. 

o energetickej hospodárnosti budov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov  je uvedené, 

že táto povinnosť sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu 

budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008. 

q) V prípade realizácie zmeny stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme inžinierskych sietí 

je stavebník povinný pred začatím realizácie stavebných prác požiadať príslušného správcu 

inžinierskej siete o udelenie súhlasu na realizáciu prác v ochrannom alebo bezpečnostnom 

pásme inžinierskych sietí a práce realizovať  až po vydaní súhlasu. 

r) V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko, okrem iného 

musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby.  

s) Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia zmeny stavby 

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

stavebného dohľadu.  
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t) Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri 

výkone štátneho stavebného dohľadu.  

u) Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov. 

v) Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, 

resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité 

nehnuteľnosti. 

w) Zmenu stavby uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli 

v zmysle ustanovení stavebného zákona akceptované.  

x) Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou 

udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. 

y) K základovej  škáre  je nutné prizvať oprávneného geológa a statika, aby posúdil 

predpokladaný druh zeminy a prípadnú hladinu spodnej vody. 

z) Stavebník dodrží upozornenia a podmienky stanovené v projekte pre stavebné povolenie,                

v  statickom posudku stavby, ktorý vypracoval Ing. Miroslav Behro. – autorizovaný 

stavebný inžinier reg.č.: 3012*Z*3-1 Statika stavieb; dátum: 06/2020, v plnom rozsahu. 

aa) Dodržať podmienky uvedené v predloženom projekte stavby, v riešení protipožiarnej 

bezpečnosti stavby,  ktoré vypracoval  Ing. Dušan Trško – špecialista požiarnej ochrany, 

registračné číslo: 20/2018; dátum: 06/2020 v plnom rozsahu. 

bb) V zmysle  ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne 

cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj 

k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému 

úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo 

orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 

nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej 

starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody. 

 

10. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov 

inžinierskych sietí:   

a) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici – rešpektovať 

upozornenia v záväznom stanovisku č. A/2020/1397/HDM zo dňa 28. 07. 2020, okrem 

iného: upozorňujeme, že žiadateľ je povinný podľa § 52 ods.1  písm. b) zákona č. 355/2007 

Z. z. pred začatím činnosti v prevádzke predložiť orgánu verejného zdravotníctva na 

posúdenie vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky a návrh na 

schválenie zmeny prevádzkového poriadku. 

b) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici - rešpektovať 

upozornenia v súhlasnom stanovisku č. ORHZ-PB 485-001/2020 zo dňa 19. 08. 2020, 

okrem iného - pri kolaudačnom konaní predložiť dokumentáciu overenú OR Ha ZZ; 

prípadný presah požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby na susedné pozemky 

(parcely) je potrebné riešiť pri vydaní stavebného povolenia. 

c) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 

štátnej vodnej správy - rešpektovať vyjadrenie č.: OU-PB-OSZP-2020/0095332-2  zo dňa  

30. 07. 2020, podľa ktorého je stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov možná, okrem 

iného: vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas 

orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona. 

d) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy odpadového hospodárstva rešpektovať podmienky vyjadrenia č. OU-PB-OSZP-

2020/014337-002 zo dňa  28. 12. 2020, okrem iného:  

– s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa 

zákona o odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí                  

a nepoškodzuje životné prostredie, 
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– vzniknuté odpady je potrebné zaradiť podľa prílohy č.1 k vyhláške MŽP SR                        

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov znení neskorších predpisov; 

– vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 

– vzniknuté odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Nebezpečné odpady je 

potrebné odovzdať len organizácii oprávnenej na zhodnotenie, ostatné nie nebezpečné 

inak nevyužité odpady odovzdať na riadenú skládku komunálneho odpadu, prípadne 

inertného odpadu; 

– odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

– o nakladaní s odpadmi viesť evidenciu  podľa § 2 k vyhláške MŽP SR  č. 366/2015 Z. z.,  

– všetky odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR  č. 366/2015 Z. z.,  

– stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať 

tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii                             

v kolaudačnom konaní. K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného 

povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob 

nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní odpadu (faktúra, vážne lístky), 

– za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii 

komunikácií je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo 

vydané stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je zodpovedná osoba zároveň povinná 

vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe 

komunikácií. 

e) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 

prírody a krajiny - vo vyjadrení zo dňa 31. 07. 2020 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-2020/009603-2 

2ZJ16 10 pre územné a stavebné konanie stavby umiestnenej v zastavanom území  obce             

s I. stupňom ochrany, uviedol: z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu 

územného rozhodnutia  a  stavebného povolenia nemáme pripomienky. 

f) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej 

správy ochrany ovzdušia - vo vyjadrení zo dňa 03. 08. 2020 pod č.: OÚ-PB-OSŽP-

2020/009717-2 pre územné a stavebné konania stavby uviedol: realizáciou stavby 

nevznikne nový veľký, stredný ani malý zdroj znečisťovania ovzdušia, preto tunajší úrad 

z hľadiska ochrany ovzdušia nemá k vyššie uvedenej projektovej dokumentácii žiadne 

pripomienky. 

g) Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Považská Bystrica -  rešpektovať 

vyjadrenie č. 54/2020 zo dňa 10. 08. 2020, podľa ktorého k predloženej projektovej 

dokumentácii pre územné a  stavebné povolenie na prístavbu jedálne materskej školy 

v Prečíne vydávame kladné stanovisko za podmienok, okrem iného: 

 v zmysle vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 532/2002 a prílohy č. 1 budova a priestor, ktorý je 

určený pre verejnosť musia byť dostupné i pre osoby s obmedzeným spôsobom pohybu, 

 pri vstupe do materskej školy, ak sú schody vybudovať nájazdovú protišmykovú plošinu 

s madlom, šírka dverí min. 900 mm, 

 ak sa v projekte bude nachádzať WC, čo by malo byť nakoľko zariadenie bude slúžiť pre 

verejnosť, dvere na WC sa musia otvárať do vonkajšej strany, 

 miestnosť s WC, ktorá je určená pre osoby s obmedzeným pohybom (vozíček) musí mať 

zabudované madlá po ľavej a pravej strane, umývadlo, podlaha musia byť 

z protišmykového materiálu, toaleta musí byť vyvýšená, vnútorný priestor a dvere musia 

byť širšie akom 900 mm a s otváraním do vonkajšej strany, 

 v prípade vybudovania verejných parkovacích miest je potrebné vyhradiť minimálne                  

1 stojisko pre osoby s obmedzeným pohybom. 
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h) Technická inšpekcia, a.s. Bratislava - rešpektovať odborné stanovisko č. 4391/4/2020 zo 

dňa 27. 08. 2020, podľa ktorého  v procese výstavby je potrebné doriešiť a odstrániť 

pripomienky  a upozornenia v bodoch 2.1 až 2.7,  ktoré nebránia vydaniu stavebného 

povolenia, okrem iného: 

 v predškolskom zariadení nesmie byť spodná tretina dverí zasklená, riešte v súlade  s § 51 

ods. 11 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA), 

 chodník široký 950 mm musí byť široký najmenej 1300 mm, riešte v súlade s bodom 1.4.2, 

prílohy vyhl. vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA), 

 podlahy verejných priestorov je potrebné vyhotoviť v súlade s § 32 ods.3 vyhlášky                  

č. 532/2002 Z. z. (STA), 

Nové únikové schodisko: 

 prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od 

okolitej podlahy a povrch stupňov musí byť riešený s protišmykovou úpravu povrchu 

v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 731430, 

 najmenšia priechodná šírka schodiskového ramena musí byť 1,10 m, riešte v súlade s § 17 

ods. 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb. (STA), 

Vstupné schodisko: 

 schodisko širšie ako 1200 mm musí byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami, 

riešte v súlade s § 27 ods. 8, výšky zábradlí alebo držadiel riešte v súlade s § 28 ods. 4 

vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA), 

 prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od 

okolitej podlahy v súlade s čl.36 STN 7344130 (STA). 

i) TÜV SÜD Slovakia, pobočka Banská Bystrica - rešpektovať odborné stanovisko                         

č. 7165030838/30/21/GT/OS/R zo dňa 12. 02. 2021, podľa ktorého  dokumentácia  

posudzovaného zariadenia „ STL pripojovací plynovod – skrátenie, NTL vonkajší 

plynovod“ spĺňa základné požiadavky bezpečnosti  technický zariadení za podmienok, 

okrem iného: 

 v schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu 

a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného 

zariadenia, 

 budú dodržané ustanovenia vyhlášky, MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, predpisy a technické normy tu uvedené, 

 zariadenie (NTL areálový plynovod z PE) môže byť prevádzkované len na základe 

vykonanej úradnej skúšky. TÜV SÜD Slovakia ako oprávnená právnická osoba môže túto 

skúšku vykonať; 

 rešpektovať podmienky platnosti osvedčenia o posúdení konštrukčnej dokumentácie 

vyhradeného technického zariadenia č. 7165030838/30/21/GT/OSV/R zo dňa 12. 02. 2021. 

j) Slovak  Telekom  a. s.  Bratislava  - dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení k existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  a  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:  zo dňa 28. 07. 2020  číslo 

vyjadrenia: 6612020851 v plnom rozsahu, okrem iného: 

 pre vyznačené záujmové územie dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 

(SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA; 

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

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska, 

 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; 
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 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 sietí  (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 sietí Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk,                  

+ 421 41 5001398; 

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

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant; 

 upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby  na existujúcich podzemných kábloch               

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení; 

 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. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

 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; 

 vytýčenie polohy SEK na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe 

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

vyjadrenia; 

 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

vyjadrenia. 

k) Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. Bratislava – rešpektovať súhlasné 

stanovisko zo dňa 03. 12. 2020 pod číslom: 63/2020/DPMPza_V  k PD časť meranie plynu, 

okrem iného pripomienku: 

 v legende výkresu č. 3 – Montážna schéma meracieho regulačného zaraidenia  - nového 

opraviť pol. 8 na GK DN 40, PN10 (nesprávne uvedený GK DN50, PN10 – potrubie je DN 

40); 

 v celom rozsahu rešpektovať vyjadrenie k žiadosti o technickú zmenu na existujúcom  

odbernom plynovom zariadení č. 9007160920  zo dňa 21. 09. 2020. 

l) Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica:  rešpektovať vyjadrenia                 

č. 6103/21/2020-CA zo dňa 28. 08. 2020, podmienky v bodoch č. 1 až č. 8, okrem iného:  

 v uvedenej lokalite v miestnej komunikácii parc. č. 375 je situovaný verejný vodovod DN 

100 a verejná kanalizácia DN 300 v správe PVS a.s.; 

 existujúci objekt MŠ je v našej spoločnosti evidovaný pod odberným číslom 172330 – obec 

Prečín; 

 žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok lapača tukov  a kanalizačný poriadok, 

 v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 4 o verejných vodovodoch a kanalizáciách celá dĺžka 

vodovodne a kanalizačnej prípojky je vo vlastníctve investora, ktorý je povinný 

zabezpečovať opravy a údržbu na vlastné náklady  v zmysle citovaného zákona, 

 do verejnej kanalizácie v správe PVS, a.s. je možné odvádzať iba splaškové OV, 
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 pred začiatkom stavebných prác  investor zabezpečí vytýčenie IS v správe PVS, a.s. 

v dotknutom území.  Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomne objednávky doručene 

na HS Služby PVS, a.s. u. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905/850734, 

 pre realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inžinierskych 

sietí. 

m) Stredoslovenská distribučná,  a.s.  Žilina -  rešpektovať podmienky v bodoch č. 1 až č. 5 

vyjadrenia zo dňa 03. 09. 2020 pod číslom: 4600060778  k existencii energetických 

zariadení v majetku SSD a vyjadrenia pre zlúčené územné a stavebné konanie, okrem 

iného:      

 v predmetnej lokalite katastra Prečín na parcele KN 354/1 a v blízkosti sa energetické 

zariadenia v majetku SSD a.s. nenachádzajú, 

 zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať vedenia tretích osôb; 

 toto vyjadrenie slúži pre vydanie územného a stavebného povolenia.   

 

11. Stavebné konštrukcie musia spĺňať podmienku revidovanej STN 73 0540, tepelnotechnické 

vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, tepelná ochrana budov. 

12. Zmenu stavby uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v zmysle 

zákona  č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné 

prostredie   a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.  

13. Zábradlia na stavbe uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov  podľa §  28 a  § 29 

vyhl. č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu  a príslušných STN. 

14. Výstavbou nesmie dôjsť  k  poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti 

výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné  požiadať príslušný 

orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 

Z.z.  o  ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. 

15. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, 

alebo fyzickým osobám, podľa platných predpisov.  

16. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.  

17. Zmena stavby môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník 

doklady uvedené v § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky              

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: doklady                  

o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, a doklady uvedené v § 43f  stavebného 

zákona o overení požadovaných vlastností stavebných  výrobkov energetickú certifikáciu 

podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: sa nevydáva, v konaní neboli  

uplatnené  námietky účastníkov konania.    

 

Zmena stavby nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov.  

Stavebné povolenie stráca platnosť,  ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu 

moc,  nebola   zmena stavby začatá.  

Podľa § 70 stavebného zákona: stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov účastníkov konania. 
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O d ô v o d n e n i e : 

 

Stavebník: Obec Prečín, zastúpená starostom obce, Prečín č. 304, 018 15 Prečín, IČO 

317691 dňa 21. 12. 2020 podal a priebežne doplnil na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  

stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby s. č.  275, na pozemku KNC parc. č. 354/2: 

„Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne“,  na pozemku KNC parc. č.: 354/1,  v   

katastrálnom území  Prečín, v obci Prečín. Dňom podania bolo začaté spojené územné a 

stavebné konanie.  

Obec Domaniža ako určený stavebný úrad  (na základe určenia Okresného úradu 

v Trenčíne č. OU-TN-OVBP2-2020/008944-005 zo dňa 20. 02. 2020), oznámením zo dňa                            

30. 03. 2021 pod    č. 1706/2020-002 TS1/A-10 oznámil v zmysle § 39a ods. 4, § 36 ods.  1 a 4, 

§ 61 ods. 1 a  4  stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie 

spojeného územného a stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie  spojené s miestnym 

zisťovaním  na deň  04. 05. 2021.  

Konanie o umiestnení zmeny stavby bolo so stavebným konaním spojené podľa § 39a 

ods. 4 stavebného zákona, nakoľko podmienky umiestnenia zmeny stavby sú vzhľadom na 

pomery  v  území jednoznačné.  

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania, a  pre veľký 

počet účastníkov konania,  stavebný úrad oznámil začatie spojeného územného a  stavebného 

konania verejnou vyhláškou v zmysle §  36 ods. 4)  a § 61 ods. 4)  stavebného zákona a § 18 

správneho poriadku. 

V súlade s ust. § 36  ods. 1)  stavebného zákona  a  § 61  ods. 1)  stavebného zákona 

stavebný úrad upozornil účastníkov spojeného územného a stavebného konania, že môžu svoje 

námietky a pripomienky k navrhovanej a povoľovanej stavbe uplatniť najneskoršie pri ústnom 

pojednávaní,  inak sa  na ne neprihliadne.  

V súlade s ust.  § 36 ods. 3) stavebného zákona  a § 61 ods. 6) stavebného zákona 

stavebný úrad upozornil  dotknuté orgány, že sú povinné oznámiť svoje stanoviská a uplatnia 

ich najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 

pripomienky a námietky účastníci spojeného územného a stavebného konania. Ak dotknutý 

orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí spojeného územného a stavebného  konania, neoznámi                

v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej a povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad prerokoval podanie stavebníka s účastníkmi konania. Postavenie 

účastníkov konania priznal susedom, ako vlastníkom susedných nehnuteľností.  

Po vykonanom spojenom územnom a stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením 

(ani budúcim užívaním) zmeny stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane 

obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Zmena stavby je v súlade s platným Územným plánom obce Prečín, schváleným 

uznesením Obecného zastupiteľstva Prečín, pod č. 60/2017  zo dňa 29. 06. 2017. 

Dokumentácia zmeny stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu. V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel 

stavebný úrad také dôvody,  ktoré by znemožňovali povolenie zmeny stavby.   

K zmene stavby sa vyjadrili:  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – orgán štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva;  úsek 

ochrany prírody a krajiny; úsek ochrany ovzdušia; Slovenský zväz zdravotne postihnutých OR 

Považská Bystrica; Technická inšpekcia, a.s. Bratislava; TÜV SÜD Slovakia, pobočka Banská 

Bystrica; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Slovenský 

plynárenský priemysel – Distribúcia, a. s. Žilina; Považská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Považská Bystrica.  

 Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  
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Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.  

 Správny poplatok nebol vyrubený, nakoľko stavebník je v zmysle § 4 ods.1 písm a/ zákona 

č. 145/1995 Zb. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych 

poplatkov oslobodený. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

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

(správny poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní 

odo dňa  jeho doručenia. Odvolanie sa podáva  na obec Domaniža,  Obecný úrad  v Domaniži  

č.  426, 018 16 Domaniža. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

súdom podľa  ustanovení Správneho súdneho poriadku.   

 

Stavebné povolenie  sa v zmysle § 42 ods. 2 a § 69  ods. 2 stavebného zákona  doručuje 

účastníkom spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou vyvesením na 

úradnej tabuli a webstránke obce Prečín a obce Domaniža po dobu 15 dní spôsobom v mieste 

obvyklým.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               František Matušík 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Potvrdenie o verejnej vyhláške: 

 

Vyvesené dňa :.......................................              Zvesené dňa ....................................................... 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ..............................................................................               

     

 

 

 

 

Príloha pre stavebníka: overená PD 
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Doručí sa:  

 

Účastníkom konania (do vlastných rúk):   

1) Stavebník: Obec Prečín, zastúpená starostom obce, Prečín č. 304, 018 15 Prečín 

Projektanti:   

2) PROJART PLUS, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica – Ing. Ján Lagiň, 

Ing. Miroslav Behro, Ing. Imrich Juríček 

3) S&K Project, s.r.o., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica - Ing. Matúš Kolumber 

4) Ing. Dušan Trško, SNP 1473/121-11, 01701 Považská Bystrica 

5) Ing. Ľudmila Kubíková, Sládkovičova 655/44, 017 01 Považská Bystrica 

6) Ing. Anton Mikloš, Stred 66/61-2, 017 01 Považská Bystrica 

7) Ing. Miroslav Michalík, Sverepec 478, 017 01 Považská Bystrica 

Známi vlastníci susedných resp. dotknutých nehnuteľností:  

8)   Obec Prečín, zast. starostom obce 

9)   SR - Okresný úrad Trenčín, majetkovoprávny odbor, Hviezdoslavova 3,  911 01 Trenčín 

10) Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

11) Eva Poličková, Prečín 269, 018 15 Prečín  

12) Anton Poliček, Prečín 269, 018 15 Prečín 

13) Ostatní účastníci konania: verejnou vyhláškou 

 

 

Na vedomie, dotknuté orgány:  

14) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany 

prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy,  úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica   

15) Okresný úrad Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 

Považská Bystrica 

16) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

17) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská 

Bystrica 

18) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

19) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Slovenských partizánov 1130/50,               

017 01 Považská Bystrica 

20) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská  Bystrica 

21) Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada so sídlom, Centrum 2/3, Považská 

Bystrica 

22) Obec Prečín, cestný správny orgán,  orgán územného plánovania, orgán ochrany ovzdušia, 

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy  

23) Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho  kraja,  Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

24) Okresné riaditeľstvo PZ SR - ODI,  ul. Kukučínova 186, Považská  Bystrica 

25) Slovenský plynárenský priemysel– Distribúcia  a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava  

26) Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri  Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina 

27) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

28) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Ul. Nová č. 133, 017 01 Považská 

Bystrica 

29) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava,   

detašované pracovisko: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ružinov 

 


