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STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Žiadatelia:        Radovan  K o t r l a, Školské námestie 359/19, 906 38  R o h o ž n í k   

                                a  Katarína  D ú c o v á, M. Čulena 204, 908 85  B r o d s k é 
 

/ďalej len „žiadatelia“/ podali dňa 12.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 

 

stavbu:                                         Rodinný dom - novostavba 
 

umiestnenú na pozemku parc.č. 4249/1 v k.ú. Brodské ul. Štefánikova. Na stavbu vydala Obec 

Brodské rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 10.12.2020 pod sp.zn.: 334/20, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 02.02.2021. 

 

Obec Brodské, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný  zákon), v znení neskorších predpisov prerokoval 

žiadosť stavebníkov podľa ust. § 60 a § 61 stavebného zákona a ust. § 8 a § 9 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z. (ďalej len ,,vyhlášky"), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po 

preskúmaní súladu predloženej projektovej dokumentácie so zákonnými ustanoveniami vyhlášky 

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

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto: 
  

stavba: „Rodinný dom - novostavba“ na pozemku parc.č. 4249/1 v k.ú. Brodské ul. Štefánikova, 

ku ktorému majú žiadatelia vlastnícke právo (list vlastníctva 5567) sa  podľa  § 66 stavebného 

zákona a § 10 vyhlášky 

 

p o v o ľ u j e . 
 

Na uskutočnenie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Navrhovaná stavba bude umiestnená v zastavanom území obce Brodské na  pozemku parc.č. 

4249/1 v k.ú. Brodské ul. Štefánikova. Pozemok je rovinatého charakteru a je vedený v KN ako 

záhrada. Vjazd a prípojky na inžinierske siete sú umiestnené na pozemkoch parc.č. 4249/3, 330/3 

a 4252/15 vo vlastníctve Mareka Stachoviča a manž. Hany bytom Senica, Hollého 741/13 /na LV 

č. 597 majú navrhovatelia k predmetným pozemkom uložené vecné bremeno, právo prechádzať 

peši, jazdiť motorovým vozidlom a viesť inžinierske prípojky/. V lokalite sú privedené inžinierske 

siete: plynovod, vodovod, kanalizácia a NN rozvod elektro. Stavebný pozemok je prístupný 

z miestnej komunikácie novým navrhovaným vjazdom. 
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2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe 

povolenia stavebného úradu. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre 

právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Popis stavby: 

stavba rodinného domu je riešená ako samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt 

s neobytným podkrovím. V pôdoryse bude nepravidelného tvaru, vo dvornej časti je navrhnutá 

zastrešená terasa. 

Rodinný dom bude založený na betónových základových pásoch vytvorených z debniacich 

tvaroviek s betonárskou výstužou a s výplňou z betónu a na základovej železobetónovej doske hr. 

250 mm. Obvodové nosné konštrukcie prízemia  sa vymurujú z pôrobetónových tvárnic hr. 250 

mm a budú ukončené železobetónovým stužujúcim vencom. Deliace nenosné priečky sa vymurujú 

z pórobetónových tvárnic hr. 100, 125 a 150 mm. Celá fasáda rodinného domu bude zateplená 

kontaktným zatepľovacím systémom hr. 200 mm. 

Konštrukcia krovu bude zhotovená z drevených zbíjaných väzníkov, ktoré budú kotvené priamo 

do venca.  Na spodných pásniciach priehradového väzníka bude vytvorená zo sadrokártónu 

konštrukcia stropu s tepelnou izoláciou 30 mm. Sklon strešnej sedlovej konštrukcie s valbami 

bude 18° a ukončená bude pálenou krytinou. Dom je orientovaný hlavný vstupom k spevnenej 

plocha pred rodinným domom. Parkovacie miesto pre odstavenie troch OA je zabezpečené na 

spevnenej ploche pred rodinným domom na pozemku žiadateľov.  

Rodinný dom bude napojený novou elektrickou zemnou prípojkou zo stĺpa vzdušného vedenia 

elektro, prípojkou vody z verejných rozvodov vody ukončenou vodomernou šachtou, domovou 

kanalizačnou prípojkou z jestvujúcej prípojky na pozemku. Ako zdroj tepla pre vykurovanie budú 

slúžiť dve tepelné čerpadlá vzduch/vzduch a ako doplnkové vykurovanie bude nainštalované 

elektrické podlahové vykurovanie vo vstupnej chodbe a kúpeľni. Vetranie objektu bude 

zabezpečené rekuperačnou jednotkou. Objekt bude napojený z ulice Štefánikova novým vjazdom 

z drenážnej zámkovej dlažby. Dažďová voda zo strechy rodinného domu bude odvedená žľabmi 

a zvodmi na vlastný pozemok žiadateľov. 

Prízemie obsahuje: zádverie, obývaciu izbu, kuchyňu, komoru, chodbu, 2x izbu, WC, kúpeľňu, 

technickú miestnosť, pracovňu, šatník a terasu. 
 

 

Technické parametre stavby:   

- zastavaná plocha rodinného domu ................................   138,41 m2 

- úžitková plocha rodinného domu ..................................   110,69 m2   

- počet bytových jednotiek ..............................................        1 

- energetická trieda   ........................................................       A0 

- výška najvyššieho hrebeňa RD od kóty +- 0,00 ...........      + 5,10  m  

 
 

3. Stavebníci zabezpečia vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou 

na to oprávnenou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy 

stavby predložia stavebníci, v zmysle § 75a ods. 4 stavebného zákona stavebnému úradu, pri 

kolaudácii stavby.   
 

4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Stavenisko bude zabezpečené v súlade s 

§ 43i ods. 3 stavebného zákona  Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby  v súlade  so znením 

§ 43i ods. 5  stavebného zákona k dispozícii stavebným úradom overený projekt stavby za účelom 

výkonu štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku je v súlade s 

§ 46d stavebného zákona stavebný denník, ktorý musí spĺňať požiadavky § 28 vyhlášky. 
 

5. Oznámenie určitého štádia stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu: 

nestanovuje sa. 
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6. Podrobnejšie požiadavky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti predovšetkým z hľadiska 

životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby: stavbou nebudú dotknuté záujmy 

ochrany prírody. Odpad vzniknutý pri stavebnej činnosti je pôvodca odpadov povinný zneškodniť 

na vlastné náklady na mieste na to určenom sám, alebo prostredníctvom firmy, ktorá je na to zo 

zákona oprávnená. Firma prípadne prevádzkovateľ skládky vystaví potvrdenie o likvidácii 

takéhoto odpadu. Toto potvrdenie bude predložené pri kolaudácii stavby. 
 
 

7. Podmienky zabezpečujúce pripojenie na rozvodné siete, ochrany a výsadby zelene, odvádzanie 

povrchových vôd a pod.: rodinný dom bude napojený novou elektrickou zemnou prípojkou zo 

stĺpa vzdušného vedenia elektro, prípojkou vody z verejných rozvodov vody ukončenou 

vodomernou šachtou, domovou kanalizačnou prípojkou z jestvujúcej prípojky na pozemku. 

Dažďová voda zo strechy rodinného domu bude odvedená žľabmi a zvodmi na vlastný pozemok 

žiadateľov. Nezastavená plocha stavebného pozemku bude zatrávnená a využívaná ako záhrada.   

 

8. Požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami: V 

stavebnom konaní boli zabezpečené nasledovné záväzné stanoviská, ktoré sú pre stavebníkov 

záväzné:  

Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 23.05.2021 pod č.v. 6612013695 – 

nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak 

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

1. 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. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade 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 sieti. 

4. 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. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s.. 

7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť 

aj telekomunikačnú prípojku. 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava: stanovisko zo dňa 18.05.2020 pod zn.: CD-

32570/2020 – spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia 

na stavbu: Rodinný dom, prípojky NN, parcela č. 4249/1 v k.ú. obce Brodské za týchto 

podmienok:  

1. V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného 

rozvodu energetiky ktoré sú vo vlastníctve ZSD. 

2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa 543 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 
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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. 

3. Súhlasí s navrhovanou zemnou NN prípojkou káblom CYKY-J 4x16 mm2, ktorá bude napojená 

z jestvujúceho vzdušného NN vedenia a istená poistkami 40A v skrini SPP2C na p.b. (č.34), ktorý 

sa nachádza pri objekte č. 279. Prípojka bude zaústená do navrhovaného elektromerového 

rozvádzača RE. 

4. Elektromerový rozvádzač RE.P bude umiestnený vo výške podľa STN,(priezor 600mm nad 

definitívnou úpravou terénu), na hranici pozemku, vždy prístupný z verejného priestranstva bez 

prekonávania prekážok. Elektromerový rozvádzač odporúčame v plastovom vyhotovení a 

uzemnený. 

5. Deliacim miestom medzi technologickým zariadením DS a elektroenergetickým zariadením 

odberateľa budú poistkové spodky v istiacej prípojkovej skrini na podpernom bode (č.15) 

vzdušného vedenia ,ktorý sa nachádza pri objekte č. 279. 

6. Pre objekt odsúhlasujeme plombovateľný (zabezpečenie proti výmene typu a veľkosti prúdovej 

hodnoty ističa) hlavný istič pred elektromerom o prúdovej hodnote 3x25 A, char. B. Výmenu 

hlavného ističa je možné zrealizovať iba so súhlasom príslušného špecialistu správy sietí ZSD a.s. 

7. Pred pripojením prípojky treba na ZSD predložiť: tieto technické podmienky, správu o 

odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (revíznu správu), výkres skutočného 

vyhotovenia NN prípojky . 

8. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

9. Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia. 

10. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme predložiť tieto technické 

podmienky. 

11. Značku a dátum tohto vyjadrenia požadujeme uviezť pri rozhodnutiach stavebného úradu. 
 

BVS, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 18.06.2021 pod č. 25443/2021/TL:  

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

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 

19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

K stavbe: „Rodinný dom” nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace 

nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude 

dodržané ich pásmo ochrany. 

Technické riešenie a návrh vodovodnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. 

z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného 

dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými 

podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a 

technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v 

podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.” (ďalej len „technické podmienky”). 

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

zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 541 1, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, 

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

Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a 

kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.” sú dostupné v 

kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk. 

Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 

spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou.  

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné 

doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 

koordinácii a v súlade s platnými STN. 
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A. Zásobovanie vodou 

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou cez 

jestvujúcu prípojku a s prekládkou vodomeru súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané 

podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 

a/ Vodovodná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, prípadne jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 

realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov a 

nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický 

stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a 

nezávadnosť pitnej vody. 

3. Vzhľadom na dĺžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové 

pomery na týchto rozvodov zodpovedá projektant a investor stavby. BVS zodpovedá za kvalitu 

vody po uzáver na vodovodnom potrubí.  

Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod nájdete na nasej webovej stránke 

www.bvsas.sk, v sekcii O vode > Kvalita vody > Zásady starostlivosti o vnútorný - domový 

vodovod. 

Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do vodovodnej 

prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné ovplyvnenie kvality 

vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu. 

Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca voda 

je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne prebehnúť 

negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byť postrehnuteľné zmyslami. 

2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 

vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

3. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v 

celej jej dĺžke. 

4. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, 

vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti 

zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

5. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať 

len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

b/ Vodomerná šachta 

1 .Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo — 

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. 

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 330/3 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca 

požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a 

montážou vodomeru. 

3. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, 

dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia na verejný 

vodovod. 

4. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 

5. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, 

opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom. 

6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 

prevádzkou vodomernej šachty. 

VYJADRENIE BVS 

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

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa S 

19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
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V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, 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. 

K stavbe: „Rodinný dom” nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace 

nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude 

dodržané ich pásmo ochrany.  

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu 

je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich 

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

kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, 

odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na 

našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

Technické riešenie, návrh a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za 

súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými 

„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.” (ďalej len „technické 

podmienky”). 

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

zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, 

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

Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a 

verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a 

kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.” sú dostupné v 

kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk. 

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 

spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou. 

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť 

vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 

koordinácii a v súlade s platnými STN. 
 

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava: stanovisko zo dňa 12.05.2020 

č. TD/NS/0367/2021/Mo – súhlasia s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, 

bez jej plynofikácie, za dodržania nasledovných podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

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

povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 

rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p, Milan Kováčik, email: milan.kovacik@spp-distribucia.sk) 

najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác 

upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je 

mailto:milan.kovacik@spp-distribucia.sk
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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,- €. 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) 

plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) 

plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne 

ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 

3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť 

plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia 

plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) 

zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto 

stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie 

je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými 

kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú 

dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@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, 

- 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 

doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinností 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, 

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

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené 

v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre 

plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- 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., 

mailto:pavol.pediac@spp-distribucia.sk
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- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

Osobitné podmienky: 

- žiadne. 

Upozornenie: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem) ku dňa jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 12.05.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je 

povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, je 

stavebník povinný podať pred začatím stavebného konania žiadosť o pripojenie k distribučnej 

sieti, a to na tlačive, prípadne prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 

www.spp-distribucia.sk.  

SPP-D je v súlade, s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, 

ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 

vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 

bolo toto stanovisko vydané.  
 

PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o., Malacky – vyjadrenie zo dňa 23.07.2021 pod č. 

28/2021/MK – VYJADRENIE PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.: 

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase kanalizácie, požadujeme rešpektovať 

zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 19 zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

S odvádzaním odpadových vôd z navrhovanej stavby súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané 

podmienky, uvedené v nasledovnom texte vyjadrenia:  

1. Verejná kanalizácia v danej lokalite je vybudovaná a dimenzovaná len na odvádzanie 

splaškových odpadových vôd z domácností a nie na odvádzanie zrážkových vôd z povrchového 

odtoku. Vzhľadom na to, že v predloženej projektovej dokumentácii a technickej správe nie je 

riešené odvádzanie dažďových vôd zo striech a povrchového odtoku, upozorňujeme na nutnosť 

odvádzania odpadových vôd deleným systémom. Odvedenie dažďových vôd z povrchového 

odtoku zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo verejnú splaškovú kanalizáciu, vsakovacim 

systémom. Vypúšťanie dažďových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie je zakázané. 

2. Investor zabezpečí na každej kanalizačnej prípojke osadenie revíznej kanalizačnej šachty 

situovanie vo vzdialenosti do 1,50m od stavebnej čiary na pozemku stavebníka (pri požiadavke 

iného umiestnenia je potrebný súhlas prevádzkovateľa). Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu je 

potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN  1610. 

3. Revízna kanalizačná šachta musí byť typizovaná z PVC materiálu DN 300-400 s osadeným 

poklopom zodpovedajúcim skutočnému statickému zaťaženiu.  

4. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 

najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č, 55/2004 

Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií. 

5. Bod pripojenia na jestvujúcu verejnú kanalizáciu muší byť odsúhlasený a napojenie 

odkontrolované zamestnancom PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o, (t.č. 0917 116 842) pred 

začatím akýchkoľvek prác. 

Technické riešenie a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zákonov za súčasného 

dodržania STN, EN, ON, vrátane ich zmien a dodatkov. 

V zmysle S 22 ods. I a 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť 

http://www.spp-distribucia.sk/
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na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a 

odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie. 

O uzatvorenie predmetnej zmluvy je potrebné požiadať ešte pred začatím prác na pripojenie 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu obec Brodské. 

Vyjadrenie je platné dva roky. 
 

Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko zo dňa 

06.08.2021 pod č. OU-SI-OCDPK-2021/009222-002  

Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej 

správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa S 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 1 

35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

vykonávajúci štátnu správu nad cestami II. a III. triedy v okrese Senica a Skalica z hľadiska 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe predloženej žiadosti žiadateľa: Radovan 

Kotrla, bytom Školské námestie 395/19, 906 38 Rohožník zo dňa 21.07.2021 dáva v zmysle S 

140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko. 

S návrhom stavby "Rodinný dom - novostavba” na parc. č. 4249/1 v k.ú. Brodské, investora: 

Radovan Kotrla, Školské námestie 395/19, 906 38 Rohožník a Katarína Dúcová, Martina Čulena 

204/49, 908 85 Brodské, ktorá sa dotýka cesty č. 111/1 132 Brodské - Kúty v zastavanej časti obce 

Brodské podľa predloženej DSP súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok: 

1. Vjazd z cesty Č. 111/1 1 32 na nehnuteľnosť parc. č. 4249/1 v k.ú. Brodské bude zrealizovaný 

max. v Šírke 4,0 m za dodržania podmienok záväzného stanovisko Okresného úradu Senica, 

odboru CDPK zo dňa 27.07.2020 č. OU-SE-OCDPK 

-2020/009723. 

2. Realizáciou napojenia vjazdu na cestu nesmie dôjsť k poškodeniu telesa cesty 11 1/1 1 321'. Na 

chodníku v mieste zriadeného vjazdu musí byť zabezpečený bezbariérový pohyb chodcov. 

3. Súčasťou novostavby rodinného domu bude vytvorenie najmenej 3 stojísk— parkovacie miesta 

pre osobné motorové vozidlá podľa STN 73 61 10 na pozemku stavebníka. 

4. Odvádzanie povrchovej dažďovej vody z vjazdu, spevnenej plochy, strechy rodinného musí 

byť vyriešené na pozemku stavebníka tak, aby neboli zvádzané na teleso cesty Č. 111/1132. 

5. Križovanie vodovodného vedenia s cestou 111/1132 bude realizované pretláčaním. Križovanie 

a uloženie vedenia do telesa cesty bude vykonané kolmo na teleso pozemnej komunikácie. 

Štartovacia jama musí byť umiestnená min. 1,0 m za cestným telesom a zabezpečená zábranou. 

6. Napojenie kanalizačnej prípojky na jestvujúce vedenie kanalizácie bude realizované 

rozkopaním Časti pravého jazdného pruhu cesty v smere staničenia (Brodské Kúty) v rozsahu 

potrebnom k napojeniu na základe súhlasného stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. 

7. Uloženie vedenia do telesa cesty (pri križovaní a napojení prípojky na jestvujúce vedenie) je 

zvláštnym užívaním pozemnej komunikácie. Stavebník v dostatočnom predstihu pred realizáciou 

prípojky požiada tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 

ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon). 

Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na ceste 111/1132 skladovaný žiaden materiál a 

výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky. 

8. Obmedzenie cestnej premávky počas realizácie stavby musí stavebník zabezpečiť dočasnými 

dopravnými značkami, ktorých použitie musí byť vopred určené Okresným úradom Senica, 

odborom CDPK podľa S 3 ods. 5 písm. f) zákona Č. 135/1961 Zb. na základe záväzného 

stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Súc TTSK. 

9. V okolí zriadenia vjazdu na cestu Č. 111/1132 nebudú na pozemku stavebníka vysádzané 

stromy a vysoké kry, príp. sa nebudú pestovať také kultúry, ktoré by svojim vzrastom a s 

prihliadnutím na úroveň terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú cestnú premávku. 

10. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste jej znečisťovaním. 

Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. 
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11. V prípade oplotenia pozemku navrhovanej stavby toto nesmie zasahovať do rozhľadového 

poľa výjazdu na pozemnú komunikáciu a ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a 

iných osôb. 

12. Všetky škody spôsobené na ceste č. 111/1132 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je 

investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

13. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu 

v Skalici zo dňa 06.08.2020 č. ORPZ-SI- OPDP1„2020/000512-074 a stanoviska správcu cesty 

SÚC TTSK zo dňa 05.06.2020 č. 04396/2020/SÚCTt/5/3136. 
 

Správa a údržba ciest TTSK, Trnava - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, 

ako správca dotknutej cesty 111/1132 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

S horeuvedeným riešením stavby podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za 

podmienok uvedených v tomto vyjadrení. 

Kríženie cesty 111/1132 prípojkami vodovodu a kanalizácie musí byť riešené bezvýkopovou 

metódou – pretláčaním. Prípojky musia byt uložené v chráničke, min, krytie 1,20 m od nivelety 

vozovky. Montážne jamy pre pretláčanie musia byt za cestným telesom, min. však m od 

asfaltového okraja vozovky. 

Rozkopávka musí byť v čo najmenšom nutnom rozsahu. Spätná úprava vozovky po rozkopávke 

musí byť urobená podľa vzorového rezu, vid. príloha. Vrchné vrstvy vozovky treba riešiť 

preplátovaním na šírku 500 mm. 

Záručnú dobu na spätnú úpravu vozovky cesty 111/1132 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od 

prevzatia našim majstrom strediska, po ktorú bude zhotoviteľ spätnej úpravy odstraňovať závady z 

nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev a poklesov vozovky a uhrádzať následné škody, 

ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. 

V prípade, že budete upravovať vjazd z cesty 1111/1321 musíte mať náš súhlas a povolenie 

správneho orgánu ciest. 

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. — 31.03 prebieha na cestách v našej správe a údržbe 

zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest vykonávané mimo uvedený 

termín. 

Začatie prác v dotyku s cestou 111/1132 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Sekule, č.tel. 

0910 737 391 a písomne. Premávka na ceste 111/1132 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné 

obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke 

cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie 

vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 

Poučenie: 

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené, sú. platné jeden rok odo dňa 

vyhotovenia, po uplynutí tejto doby stanovisko, resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu 

dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia, je 

stavebník povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
 
 

9. Podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: -. 
 

10. Splnenie ohlasovacej povinnosti pri závadách na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 
 

12. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich 

pozemku: stavebníci akýmikoľvek stavebnými prácami nesmú narušiť susedné stavby a pozemky. 
 

13. Nevyhnutný rozsah plôch a pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: v prípade potreby 

využitia susedných pozemkov ako súčasti staveniska si žiadatelia vopred zabezpečia písomný 

súhlas vlastníka dotknutého pozemku. 
 

12. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona 

o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o základných požiadavkách na stavby.  
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13. Stavbu bude stavebník uskutočňovať: dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude BARTER, spol. 

s r.o., Sasinkova 1137/11, 908 45 Gbely. Dodávateľ zabezpečí, aby vedenie uskutočňovania 

stavby vykonávala oprávnená osoba – stavbyvedúci – v zmysle § 46a stavebného zákona. 
 

14. V súlade s ust. § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označí stavebník stavbu na viditeľnom 

mieste štítkom s nasledovnými údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu 

realizuje, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby podľa stavebného 

povolenia a meno zodpovedného stavbyvedúceho. 
 

15. Projektantom stavby je Ing. Patrik Mareček - BARTER, spol. s r.o., Sasinkova 1137/11, 

908 45 Gbely.   
 

16.  Stavba bude dokončená do 09/2023. 
 

17. Námietky účastníkov konania: v rámci konania neboli vznesené. 
 

 

Ďalšie podmienky určené stavebným úradom: 

1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona 

č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov/. 

2. Začatie stavby bude oznámené do 15 dní stavebnému úradu. 

3. Nakoľko pozemok parc.č. 4249/1 k.ú. Brodské, na ktorom bude umiestnená stavba je v KN 

vedený ako záhrada, stavebníci zabezpečili stanovisko Okresného úradu Senica, pozemkový 

a lesný odbor k pripravovanému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy zo dňa 26.03.2021 

pod č. OU-SE-PLO-2021/004510-004. 

4. Na výstavbu budú použité vhodné stavebné výrobky podľa zák. č. 90/1998 Z.z. v znení 

neskorších predpisov o stavebných výrobkoch. 

5. Pred začatím výkopových prác požiada stavebník o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 

v dotknutom území . v prípade zistenia nových skutočností, tieto budú prejednané s príslušnými 

správcami inžinierskych sietí a budú rešpektované ich podmienky. 

6. V rámci výstavby nesmie prísť k výrazným terénnym úpravám na dotknutom stavebnom 

pozemku. 

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

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

8. Podľa § 76 stavebného zákona podlieha stavba po ukončení kolaudácii. 
 

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu. 

 

Odôvodnenie 

 
Dňa 12.07.2021 požiadali Radoslav Kotrla, bytom Rohožník, Školské námestie 395/19 

a Katarína Dúcová, Martina Čulena 204 o vydanie stavebného povolenia stavbu „Rodinný 

dom – novostavba“ na pozemku parc.č. 4249/1 v k. ú. Brodské vo vlastníctve navrhovateľov 

/vjazd a prípojky na inžinierske siete na pozemkoch parc.č. 4249/3, 330/3 a 4252/15 vo vlastníctve 

Mareka Stachoviča a manž. Hany bytom Senica, Hollého 741/13/. Na stavbu vydala Obec 

Brodské rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 10.12.2020 pod sp.zn.: 334/20, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 02.02.2021. Uvedeným dňom podania bolo začaté predmetné konanie. 

Oznámením zo dňa 27.07.2021 stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie stavebného 

konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona 

upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány boli 

upozornení, že prípadné námietky k povoľovanej stavbe môžu uplatniť najneskôr v určenej lehote, 

inak sa na ne neprihliadne. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania neuplatnil právo 

vzniesť námietku. 
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V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 

a posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že 

uskutočnením (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

K žiadosti a v rámci konania stavebníci doložili 2x projektovú dokumentáciu, kópiu územného 

rozhodnutia, stanovisko OÚ Senica, odbor CDaPK, stanovisko SUC TTSK Trnava, súhlas obce 

Brodské k zriadeniu vjazdu a stanoviská správcov inžinierskych sietí: Západoslovenská 

distribučná, a.s., Bratislava, BVS, a.s., Bratislava, ST, a.s. Bratislava, SPP-distribúcia, a.s., 

Bratislava a PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o., Malacky. 

Projektová dokumentácia bola spracovaná oprávneným projektantom a spĺňa všeobecné technické 

požiadavky na výstavbu určené vyhláškou č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou projektovej dokumentácie sú projekty: 

architektonicko - stavebná časť, statika, elektroinštalácia, zdravotechnika, protipožiarna 

bezpečnosť stavby a energetické posúdenie. 

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

     

Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov uhradený v hotovosti vo výške 50,00 € pri podaní žiadosti.  

 

Poučenie 
 

 
 

 

 
 

 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto 

rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich  dní odo dňa doručenia  rozhodnutia 

prostredníctvom stavebného úradu – Obec Brodské, Školská 1030, Brodské na Okresný úrad v 

Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, Kollárova 8, Trnava.  

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné príslušným 

správnym súdom. 
       

 

 

 

 

 

 

 

         Anna  K r í d l o v á   

                     starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa : 

1. Radovan Kotrla, Školské námestie 395/19, 906 38  R o h o ž n í k 

2. Katarína Dúcová, M. Čulena 204,  B r o d s k é 

3. Ing. Patrik Mareček – BARTER, Sasinkova 1137/11,  G b e l y  

4. Marek Stachovič, Hollého 741/13,  S e n i c a 

5. Hana Stachovičová, Hollého 741/13,  S e n i c a 

6. Ing. Patrik Mareček - BARTER, spol. s r.o., Sasinkova 1137/11,  G b e l y 

7. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 
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Na vedomie: 

8. Obec Brodské, Školská 1030,  B r o d s k é 

9. OÚ Senica, odbor CDaPK, Vajanského 17,  S e n i c a 

10. SÚC TTSK,  Bulharská 39,  T r n a v a 

11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, B r a t i s l a v a 

12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, B r a t i s l a v a 

13. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, B r a t i s l a v a 

14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, B r a t i s l a v a 

15. PAVOS Vodárenská spol. s r.o., Veľkomoravská 2416/16, M a l a c k y  
 

Ku spisu: 1x    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods.2 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené na úradnej tabuli obce Brodské po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia.  
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

                                                                                                      

.................................................................... 

                                                                                odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby 

 


