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Váš list číslo/zo dňa: 

17.02.2022 

Naša značka: 

OVŽPaD/BOH/2022/559                              
Vybavuje:                                                   

Ing. R. Bohun                            

Miesto/dátum: 

Senica 17.06.2022 
 

 

R O ZH OD N U T I E  
 

Obec Častkov ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (ďalej len 

„špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 66 stavebného 

zákona vydáva 

 

s t a v e b n é  p o v o l e n i e  
 

pre stavbu: 

„Bytový dom Častkov“ 

SO 02 Spevnené plochy  
 

umiestnenej na pozemkoch 
Parc. 

číslo 

register Vlastnícke právo Vlastník LV 

č. 
1785/6 „C“ KN v k.ú. 

Častkov, obec 

Častkov 

iné právo (nájomná zmluva zo 

dňa 22.02.2022+dodatok č.1 zo 

dňa 16.05.2022) 

Obec Častkov, č. p. 35, 906 04 Častkov, IČO: 

00309494 

488 

1785/8 „C“ KN v k.ú. 

Častkov, obec 

Častkov 

iné právo (nájomná zmluva zo 

dňa 22.02.2022+dodatok č.1 zo 

dňa 16.05.2022) 

Obec Častkov, č. p. 35, 906 04 Častkov, IČO: 

00309494 

488 

1770/9 „C“ KN v k.ú. 

Častkov, obec 

Častkov 

iné právo (nájomná zmluva zo 

dňa 22.02.2022+dodatok č.1 zo 

dňa 16.05.2022) 

Obec Častkov, č. p. 35, 906 04 Častkov, IČO: 

00309494 

488 

1770/8 „C“ KN v k.ú. 

Častkov, obec 

Častkov 

(1) iné právo (nájomná zmluva 

zo dňa 22.02.2022+dodatok č.1 

zo dňa 16.05.2022) 

(2-12) jednotlivé nájomné 

zmluvy zo dňa 14.12.1017 

1. Obec Častkov, č. p. 35, 906 04 Častkov, IČO: 

00309494 (7/12) 

2. Oľga Sadloňová, č. 139, 906 04 Častkov (1/36) 

3. Ján Nemček, č. 737, 906 06 Vrbovce (1/36) 

4. Pavol Nemček, č. 220, 906 04 Častkov (1/36) 

5. Anna Filušová, č. 39, 906 04 Častkov (1/12) 

6. Viera Plešová, č. 174, 906 04 Častkov (1/24) 

7. Vlasta Pappová, č. 118, 906 04 Častkov (1/24) 

8. Anna Bederková, č. 24, 908 63 Oreské (1/48) 

9. Mária Balážová, č. 50, 908 63 Lopašov (1/48) 

10. Mária Peričková, č. 86, 906 04 Častkov (1/24) 

11. Miroslav Praskač, č. 12, 906 04 Častkov (1/24) 

12. Pavel Nemeček, č. 68, 906 04 Častkov (1/24) 

1887 

1770/12 „C“ KN v k.ú. 

Častkov, obec 

Častkov 

iné právo (nájomná zmluva zo 

dňa 22.02.2022+dodatok č.1 zo 

dňa 16.05.2022) 

Obec Častkov, č. p. 35, 906 04 Častkov, IČO: 

00309494 

488 

 

red cube HR s.r.o.  

IČO: 52 180 891  

č. 410  

906 34  Prievaly 
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Na predmetnú stavbu bolo upustené od rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 30.03.2022 pod číslom 

SOÚ-753/2022-PLA bolo Mestom Senica vydané záväzné stanovisko, ktorým vydalo súhlas na vydanie 

stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

 

 

Základné údaje o stavbe 

 

Stavebník, budúci vlastník a 

správca stavby: 

red cube HR s.r.o.  

IČO: 52 180 891  

č. 410  

906 34  Prievaly 

projektant: Ing. Július Jahelka – JALLA, IČO: 40482707  

Štefánikovo nám. 599  

908 48 Kopčany  

miesto stavby: Častkov 

okres: Senica 

kraj: Trnavský 

druh stavby: Dopravná inžinierska stavba 

charakter stavby: pozemné komunikácie - parkovisko a obslužná cesta s parkoviskom, 

chodníky  

     

 

Stručný popis stavby: 

 

Stavenisko sa nachádza v intraviláne obce Častkov v blízkosti futbalového štadióna. Je voľne 

prístupné z priľahlej miestnej komunikácie. Územie je rovinaté až mierne svahovité s lokálnymi 

nerovnosťami a je prevažne tvorené zelenými plochami a čiastočne spevnenou plochou s krytom z asfaltu. 

Na pozemku sa nenachádzajú stromy ani súvislé kríky, ktoré by tvorili prekážku výstavbe. 

V lokalite je naplánovaná výstavba bytového domu s kapacitou 12 bytových jednotiek, ku ktorým 

je potrebné zabezpečiť prístup a zriadiť potrebný počet odstavných miest pre obyvateľov podľa STN 

736110 – Z2. V rámci objektu SO 02 – SPEVNENÉ PLOCHY sa vybuduje parkovisko "1", obslužná 

komunikácia s parkoviskom "2" s napojením na miestnu komunikáciu s kolmým radením vozidiel a 

chodníky s prepojením na jestvujúcu sieť obecných komunikácií pre peších. 

Smerovo a výškovo nové spevnené plochy vychádzajú z pozdĺžneho sklonu jestvujúcej miestnej 

komunikácie na ktorú sa pripájajú. Parkovisko "1" sa napája kolmo na jestvujúcu miestnu komunikáciu v 

dĺžke 16,0 m a rešpektuje jej výškové osadenie. Obslužná komunikácia parkoviska "2" od začiatku úseku 

ZÚB vedie v priamke dĺžky 19,48 m po koniec úseku KÚB. Výškovo sa niveleta napojí na jestvujúci okraj 

miestnej komunikácie nájazdovým obrubníkom a od začiatku úseku stúpa v sklone +5,0 % až po koniec 

úseku KÚ. Smerové a výškové osadenie rešpektuje jestvujúce pomery a zároveň osadenie navrhovaných 

spevnených plôch a zároveň umiestnenie navrhovaného bytového domu. 

Parkovisko "1" v súbehu s jestvujúcou komunikáciou je navrhnuté s kolmým radením vozidiel. 

Rozmer parkovacích miest je 2,50 x 5,0 m. Miesto pre osoby so zdravotným postihnutím má rozmer 3,50 

x 5,0 m. Obslužná komunikácia parkoviska "2" má šírku 5,00 m. Na komunikáciu je navrhnuté obojstranné 

parkovisko s kolmým radením vozidiel. Rozmer parkovacích miest je 2,50 x 4,50 m. Chodníky sú 

navrhnuté v šírke 1,5 -2,0 m. Navrhovaná komunikácia spĺňa požiadavky technických noriem STN 736110, 

STN 736102 a parkovacie miesta sú navrhnuté v súlade s normou STN 736056. 

 

Kapacitné posúdenie statickej dopravy 

 

Izbovosť  Počet ks Úžitková plocha  Počet miest   Základný počet 

na účelovú jedn.  odstavných miest Oo 

 

2 - izbový byt   5 do 60,0 m2   1,0    5 x 1,0 = 5 

3 - izbový byt   7  do 90,0 m2   1,5    7 x 1,5 = 10,5 

         SPOLU                   15,5 
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Výpočet 

N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd 

N = 1,1 x 15,5 + 1,1 x 0 

N = 17,05 – potrebný počet státí 18 ks 

Návrh: 18 ks parkovacích miest (z toho 1ks pre ZŤP – 4%) 

 

 

Základné údaje 

 

Rozšírenie cesty - Parkovisko "1"  

Dĺžka     16,00 m 

Šírka     0,10 - 2,10 m (premenná) 

Plocha     11,00 m2 

Kryt     betónová drenážna zámková dlažba hr. 80 mm 

 

Parkovisko "1"  

Počet státí (kolmo)   6 ks 

Dĺžka     16,00 m 

Rozmer státí    5,00 x 2,50 m (ZŤP 5,00 x 3,50 m) 

Plocha (dlažba bez obrúb)  80,00 m2 

Kryt     betónová drenážna zámková dlažba hr. 80 mm 

 

Komunikácia - Parkovisko "2" 

Dĺžka     19,48 m 

Šírka     5,00 m 

Plocha     101,50 m2 

Kryt     betónová drenážna zámková dlažba hr. 80 mm 

 

Parkovisko "2"  

Počet státí (kolmo)   12 ks 

Rozmer státí    4,50 x 2,50 m (č. 14 - 4,50 x 3,0 m) 

Plocha (dlažba bez obrúb)  134,50 m2 

Kryt     betónová drenážna zámková dlažba hr. 80 mm 

 

Chodníky 

Šírka     1,50 – 2,00 m 

Plocha     154,50 m2 

Kryt     betónová zámková dlažba hr. 60 mm (152,50 m2) 

dlažba pre nevidiacich hr. 60 mm (2,00 m2) 

 

 

Dopravné zaťaženie, podložie 

 

Predpokladá sa, že intenzita 15 TNV/24 hod v období najbližších 15-20 rokov nebude prekročená, 

čo zodpovedá max. VI. triede dopravného zaťaženia. Podľa STN 736114 možno navrhované cesty z 

hľadiska dopravného zaťaženia charakterizovať ako obslužné s veľmi ľahkým zaťažením.  

Podložie: 

Pláň musí byť upravená do požadovaných sklonov (min. 3%) a zhutnená na požadovanú hodnotu únosnosti 

(Edef 2 ≥ 45 MPa a pomer Edef2/Edef 1 = max 2,5). Odkopávky je potrebné realizovať za suchého počasia, 

aby nedošlo k podmáčaniu a znehodnoteniu pláne. V prípade ak sa nedosiahne požadovaná únosnosť pláne, 

bude potrebná výmena podložia za vhodný materiál, alebo chemická úprava – stabilizácia za účelom 

zlepšenia spracovateľnosti, zníženia vlhkosti, zníženia namŕzania a zvýšenia pevnosti. 
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Navrhované konštrukcie 

 

Napojenie na jestv. cestu 

ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O, CA 35/50, I, STN EN 13108-1   50 mm 

SPOJOVACÍ POSTREK 0,2 kg/m² STN 736129 

CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C12/15, STN 736124-1   150 mm 

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126      150 mm 

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE      350 mm 

 

Komunikácia 

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 

EKO – DRENÁŽNA        80 mm 

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242     30 mm 

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126      150 mm 

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126      150 mm 

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55 

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE      410 mm 

 

Parkovisko 

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338 

EKO - DRENÁŽNA             80 mm 

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242      30 mm 

Absorbčná netkaná textília REO Fb 400 gr/m2 pre zachytávanie ropných látok 

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126      150 mm 

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126      150 mm 

GEOTEXTÍLIA - FIBERTEX F55 

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE      410 mm 

 

Chodníky 

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, STN EN 1338     60 mm 

DRVENÉ KAMENIVO 4/8, STN EN 13242      30 mm 

ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5 GC, STN 736126      120 mm 

ŠTRKODRVINA ŠD, 45 GC, STN 736126      150 mm 

CELKOVÁ HRÚBKA KONŠTRUKCIE      360 mm 

 

 

Obrubníky 

 

Na obrúbenie komunikácie a parkoviska sa použijú skosené betónové obrubníky 150x250x1000 mm. 

Obrubníky sú vyvýšené od krytu  o 150 mm (rozhranie jestvujúcej komunikácie a chodníka) alebo 100 mm 

(parkovacie plochy). Rozhranie medzi jestvujúcou cestou a vjazdom na parkoviskom  je riešené osadením 

nájazdového betónového obrubníka 200x150x1000 mm s prevýšením 50 mm. Na rozhraní obslužnej 

komunikácie a parkoviska "2" sa osadia betónové obrubníky 100x200x1000 mm do úrovne krytu. 

Chodníky v dotyku so zelenými plochami budú obrúbené parkovými obrubníkmi 50x200x1000 mm. V 

miestach, kde sa vyžaduje bezbariérová úprava sa stojaté obrubníky zapustia na úroveň +20 mm nad kryt. 

Všetky obrubníky sa osádzajú do betónového lôžka (C 12/15) hr.100 mm. 

 

Odvodnenie 

 

Plocha obslužnej komunikácie parkoviska a samotné parkovacie státia budú vybudované z betónovej 

vegetačnej dlažby, čo v kombinácii s nestmelenými podkladnými konštrukciami zabezpečí prirodzený 

priesak dažďových vôd do podložia. 

Na ochranu proti znečisteniu podzemných vôd ropnými látkami sa do konštrukcie parkoviska zabuduje 

absorbčná netkaná  textília REO Fb 400 gr/m2 pre zachytávanie ropných látok. Textília NTRF je vyrobená 

z vysoko pevných, poréznych, hydrofóbnych vlákien s veľkým povrchom (0,6 m2/g). Materiál prepúšťa 

vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu. 
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto nasledovné podmienky: 

1. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú 

potvrdí tunajší stavebný úrad. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, 

ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. 

2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti 

na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej 

lehoty. 

3. Stavebník alebo stavbyvedúci sú povinní viesť o stavebných prácach stavebný denník od prvého dňa 

prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

4. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného 

zákona ešte pred zahájením stavebných prác oznámi listom tunajšiemu stavebnému úradu termín ich 

začatia. 

5. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Július Jahelka – 

JALLA, IČO: 40482707, Štefánikovo nám. 599, 908 48 Kopčany. Projektová dokumentácia overená 

stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

6. Bez povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej 

dokumentácie. 

7. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočnenia stavebných prác stavebný denník, právoplatné 

stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na jej uskutočňovanie a na 

výkon štátneho stavebného dohľadu. 

8. Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy a 

všeobecno-technické požiadavky na výstavbu. 

9. Stavebné práce musia byť úplne ukončené do 3 rokov odo dňa právoplatnosti tohto povolenia.  

10. Stavba sa povoľuje ako trvalá. 

11. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Stavebník 

oznámi dodávateľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania, a to 

ešte pred začatím stavebných prác a priloží jeho oprávnenie na túto činnosť. 

12. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na 

vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a 

vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva stavbyvedúci. 

13. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby použité cesty a miestne komunikácie pre účely staveniskovej 

dopravy boli v dobrom zjazdnom stave a pripustí oprávnené nároky stavebného úradu, ak dôjde k ich 

opotrebovaniu v podstatne zvýšenej miere (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v 

platnom znení). 

14. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v zmysle § 75 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou. 

15. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí a vnútorných 

rozvodov o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle 

príslušných platných predpisov a noriem. 

16. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

17. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, 

pokiaľ nevyvolal ich závadný stav.  

18. Stavebník ďalej zodpovedá za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu. 

 

19. Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných 

opatrení dotknutých orgánov: 

 

19.1 Krajský pamiatkový úrad Trnava (KPUTT-2021/25860-2/108307/SL zo dňa 29.12.2021) 

19.1.1 Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, po 

zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany  

archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „BYTOVÝ DOM ČASTKOV“, 

navrhovanej na pozemkoch parc.  č. 1785/6, 1785/8, 1770/9, 1514/30 v katastrálnom území 

Častkov obce Častkov súhlasí s podmienkami: 

19.1.2 Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou  

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému  úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt. 
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19.1.3 V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu 

Trnava  priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona  nález 

sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia 

nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť 

z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu.  

 

19.2 Ministerstvo obrany SR (SEMaI-58-2503/2021 zo dňa: 20.12.2021) 

19.2.1 Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou 

navrhnutej stavby „Bytový dom Častkov“ na p. č. 1785/6, 1785/8, 1770/9, 1514/30 v k. ú. 

Častkov, okres Senica. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné 

telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky. 

19.2.2 Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko 

platí dva roky, vydáva na účely územného a stavebného konania. 

 

19.3 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici (ORHZ-SEl-525-001/2021 

zo dňa: 14.12.2021) 

19.3.1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici posúdilo podľa § 28 zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40b vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné povolenie „BYTOVY DOM ČASTKOV“ na pozemkoch reg. KN—C, 

parc. č.: 1785/6, 1785/8, 1770/9, 1514/30 v k.u. Častkov a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby s ú h l a s í s týmito pripomienkami: 

19.3.2 l. projektovú dokumentáciu, časť elektroinštalácia, treba zosúladiť s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby, kde je uvedená požiadavka na 

osvetlenie čiastočne chránenej únikovej cesty núdzovým osvetlením. 

19.3.3 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici si vyhradzuje právo vykonať kontrolu 

stavby v priebehu jej uskutočňovania podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Kontrola bude zameraná na realizáciu 

povrchových úprav a exteriérových obkladov obvodových stien, vystupujúcej konštrukcie 

rímsy a vybraných miest fasády z vonkajšej strany stavby materiálom triedy reakcie na oheň 

najmenej A2-sl, dO (minerálna vlna) alebo Al podľa požiadaviek riešenia protipožiarnej 

bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby. Investor alebo jeho zástupca je povinný 

počas kontroly zabezpečiť prítomnosť zodpovedných osôb a oznámiť tunajšiemu okresnému 

riaditeľstvu začatie činností súvisiacich s predmetom kontroly najmenej sedem kalendárnych 

dni vopred. 

 

19.4 Obec Častkov, povolenie pripojenia prístupovej komunikácie na miestnu cestu  (46/2022 

zo dňa 18.02.2022) 

19.4.1 Povolenie pripojenia platí za splnenia nasledovných podmienok: 

19.4.2 Prístupová cesta, chodníky, dopravné plochy a pripojenie k objektu bytového domu bude 

realizovaný podľa predloženej situácie a podľa projektovej dokumentácie pre Bytový dom 

Častkov, objekt SO 02 - Spevnené plochy. 

19.4.3 Realizáciou pripojenia nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky. 

19.4.4 Spevnené plochy určené na dopravu musia spĺňať požiadavky technickej normy STN 73 6110 

a dopravné napojenie parkoviska na miestnu cestu musí spĺňať požiadavky STN 73 6102. 

19.4.5 Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na komunikácii skladovaný žiaden materiál a 

výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky. 
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19.4.6 Dodržať podmienky vyplývajúce zo záväzného stanoviska Okresného dopravného 

inšpektorátu v Senici, vydaného dňa 18.1.2022, pod č. ORPZ-SE-ODI1-2022/001089-008 zo 

dňa 18.01.2022. 

 

19.5 Obec Častkov, určenie použitia trvalých dopravných značiek na miestnej ceste  (47/2022 

zo dňa 17.02.2022) 

19.5.1 Obec Častkov ako orgán príslušný podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov so súhlasom Okresného 

dopravného inšpektorátu OR PZ Senica určuje použitie trvalých dopravných značiek a 

dopravu ch zariadení na miestnej komunikácii Častkov z dôvodu realizácie stavby Bytový 

dom Častkov, za nasledovných podmienok: 

19.5.2 Dopravné značky budú umiestnené podľa predloženého upraveného návrhu použitia 

dopravných značiek a dopravných zariadení, odsúhlaseného Okresným dopravným 

inšpektorátom OR PZ Senica, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto určenia. 

19.5.3 Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť vyhotovené podľa zákona č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke & o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky (č.9/2009 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 

súlade s STN 01 8020 Dopravné mačky na pozemných komunikáciách.  

19.5.4 Dopravné značky budú osadené v základnom formáte a v reflexnej úprave. Prenosné dopravné 

mačky budú vyhotovené v celoreflexnom vyhotovení min. triedy RA1 resp. CR1 podľa STN 

EN 12899-1. Žiadateľ prizve zástupcu ODI OR PZ Senica na kontrolu správnosti a úplnosti 

umiestnenia dopravných mačiek. 

19.5.5 Na dopravných mačkách a dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané 

umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí s dopravnou mačkou alebo dopravným zariadením. 

19.5.6 Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť 

poškodené, musia byť udržiavané v čistote. Žiadateľ je povinný prenosné dopravné značky 

neustále kontrolovať a zabezpečiť ich správne osadenie. 

19.5.7 V blízkosti komunikácie sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s 

dopravnou mačkou alebo dopravným zariadením alebo by ich zakrývali, alebo ktoré by 

rozptyľovali pozornosť účastníka cestnej premávky, alebo ho oslňovali. 

19.5.8 Dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť správne osadené, dobre upevnené, aby 

vplyvom poveternostných podmienok a vplyvom cestnej premávky nedochádzalo k ich 

deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu, padnutiu apod., pričom musí byť 

zabezpečená ich neustála funkčnosť. 

19.5.9 Za osadenie a údržbu dopravných mačiek a dopravných zariadení zodpovedá stavebník red 

cube HR, s. r. o. Prievaly 41, 906 34 zastúpená Milanom Bílikom. 

 

19.6 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie,  štátna ochrana prírody  

(OU-SE-OSZP-2021/014371-002 zo dňa 21.12.2021) 

19.6.1 V priestore stavby platí 1. Stupeň ochrany v zmysle ustanovenia § 12 zákona (všeobecná 

ochrana). 

19.6.2 V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas 

na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne 

spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu (október-

február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť 

ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, 

Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

19.6.3 Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s realizáciou stavby 

podľa predloženého projektu „Bytový dom Častkov“ v k.ú. Častkov. 

 

19.7 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie,  štátna vodná správa (OU-

SE-OSZP-2022/014352-002 zo dňa 22.12.2021) 

19.7.1 Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva na základe žiadosti doručenej dňa 
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15.12.2021 k vydaniu zlúčeného stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom Častkov“ v 

zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné vyjadrenie: 

19.7.2 Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich podzemných 

zariadení a inžinierskych sietí 

19.7.3 SO 02 – Spevnené plochy 

V rámci objektu sa vybuduje parkovisko „1“, obslužná komunikácia s parkoviskom „2“ s 

napojením na miestnu komunikáciu s kolmým radením vozidiel a chodníky s prepojením na 

jestvujúcu sieť obecných komunikácií pre peších (18 parkovacích miest). 

Odvodnenie: Plocha obslužnej komunikácie a samotné parkovacie státia budú vybudované z 

betónovej vegetačnej dlažby, čo v kombinácii s nestmelenými podkladnými konštrukciami 

zabezpečí prirodzený priesak dažďových vôd do podložia. Na ochranu proti znečisteniu 

podzemných vôd ropnými látkami sa do konštrukcie parkoviska zabuduje absorbčná netkaná 

textília REO Fb 400 gr/m2 pre zachytávanie ropných látok. Textília NTRF je vyrobená 

z vysoko pevných, poréznych, hydrofóbnych vlákien s veľkým povrchom (0,6 m2/g). Materiál 

prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu. 

 

19.8 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie,  štátna správa 

odpadového hospodárstva (OU-SE-OSZP-2021/014389-002 zo dňa 23.12.2021) 

19.8.1 Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva nemá námietky k predloženej projektovej dokumentácii stavby 

„Bytový dom Častkov“ v katastrálnom území Častkov, za nasledovných podmienok: 

19.8.2 Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť všetky vzniknuté odpady podľa vyhlášky MŽP SR 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a zabezpečiť plnenie povinností 

podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov v odpadovom hospodárstve. 

19.8.3 Spracovanie odpadu je povinný zabezpečiť v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a 

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

19.8.4 Držiteľ odpadov bude viesť evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi a ustanovené údaje z 

nej ohlási orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 

366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 

19.8.5 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ za obdobie kalendárneho roka, 

ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo v súhrne s viac ako 

jednou tonou ostatných odpadov, príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

do 28. februára nasledujúceho roka. 

19.8.6 Počas realizácie stavby sa predpokladá aj vznik odpadov kategórie nebezpečný. Nebezpečné 

odpady je potrebné zhromažďovať oddelene, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s 

nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. 

 

19.9 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie,  ochrana ovzdušia (OU-

SE-OSZP-2021/014413-002 zo dňa 16.12.2021) 

19.9.1 K predloženej PD stavby nemáme z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky, nakoľko 

v rámci uvedenej stavby nepríde k stavbe zdroja znečisťovania ovzdušia. Počas samotnej 

stavby bude dochádzať k čiastočnému znečisťovaniu ovzdušia a to prevádzkou pracovných 

mechanizmov – výfukové plyny, prašnosť. Toto znečistenie ovzdušia bude minimálne a 

neovplyvní kvalitu ovzdušia v sledovanom území. Je potrebné dodržiavať – Všeobecné 

technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov 

emitujúcich tuhé znečisťujúce látky ustanovené vo Vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. 

 

19.10 Okresný úrad Senica - odbor krízového riadenia (OU-SE-OKR-2021/0014713 zo dňa 

10.01.2022) 

19.10.1 Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii pre zlúčené stavebné povolenie „Bytový dom 

Častkov“ z hľadiska civilnej ochrany. 

19.10.2 Po predložení a posúdení projektovej dokumentácie pre zlúčené stavebné povolenie, Okresný 

úrad Senica dospel k záveru, že uvedená dokumentácia obsahuje údaje o riešení požiadaviek 

na stavby z hľadiska civilnej ochrany. 

19.10.3 Za účelom ukrytia 31 obyvateľov bytového domu Častkov je v projekte pre zlúčené povolenie 

navrhnuté riešenie na vytvorenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne v zmysle 

vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 



   

   

 Strana 9 / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              OVŽPaD/BOH/2022/559 

Telefón: 

+421 (0)34 6933205 

 IČO: 

00309974                                                                                                                      

e-mail: 

roman.bohun@senica.sk                   

Internet: 

www.senica.sk 

                                                                     

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Jednoduchý úkryt budovaný 

svojpomocne je v dokumentácii navrhnutý projektantom v spoločných priestoroch bytového 

domu. JÚBS je navrhnutý tak, aby kapacitne a technicky splnil požiadavku na úkryt apo 

vykonaní špecifických úprav zabezpečil čiastočnú ochranu pred účinkami prípadnej 

mimoriadnej udalosti. 

19.10.4 Po ukončení stavby je povinnosť vypracovať Určovací list ochrannej stavby, ktorý vypracuje 

vlastník budovy v zmysle § 12 ods. 4 vyhlášky 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 

ochrany. 

19.10.5 Okresný úrad Senica súhlasí s vydaním zlúčeného stavebného povolenia na hore uvedenú 

stavbu. 

 

19.11 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici  (RÚVZ/2022/96/HŽP-Kul  zo 

dňa 13.01.2022) 

19.11.1 S ú h l a s í  sa  s návrhom žiadateľa red cube HR s.r.o., Prievaly 410, 906 34 Prievaly, IČO:  

52180891 zo dňa 15.12.2021 na územné konanie stavby „BYTOVÝ DOM ČASTKOV, parc.  

č. 1785/6, 1785/8, 1770/9, 1514/30 k. ú. Častkov“. 

19.11.2 Súčasne sa žiadateľ upozorňuje na povinnosť: 

1. V zmysle § 13 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. vyžiadať si záväzné stanovisko  

orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ Senica) k návrhu na využívanie vodného zdroja na  

zásobovanie pitnou vodou. 

2. Zabezpečiť kvalitu vody vo vodnom zdroji v súlade s platnými predpismi Vyhlášky MZ SR  

č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality  

pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení  

neskorších predpisov. 

3. Zabezpečiť dodržiavanie prípustných veličín hluku, infrazvuku a vibrácií v intenciách  

Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách  

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

životnom prostredí. 

4. Predložiť orgánu verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 

355/2007 Z. z. návrh na kolaudáciu stavby. 

 

19.12 SPP – distribúcia, a.s.  (TD/NS/0032/2022/Mo zo dňa 13.01.2022) 

19.12.1 V záujmovom území sa nachádza STL Pe plynovod D40, prípojky a plynárenské zariadenia 

s ochranným a bezpečnostným pásmom plynárenského zariadenia.  

19.12.2 SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siene. podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

Zákon o energetike): 

19.12.3 Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 

(bez jej plynofikácie) za dodržania uvedených všeobecných podmienok: 

19.12.4 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle (časť E-služby), 

19.12.5 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, 

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

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle (časť E-služby) najneskôr 

3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác 

Upozorňujeme, že SPP-D môže 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,- €, 

19.12.7 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakového (ďalej ako 

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

ako „VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 
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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. 

19.12.8 vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 

vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

19.12.9 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 & poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu 

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

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

19.12.11 v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

 

19.13 Slovak Telekom, a. s.  (6612137519 zo dňa 21.12.2021) 

19.13.1 Na základe žiadosti o vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre 

vyznačené záujmové územie:  

19.13.2 Nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

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

19.13.3 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. 

 

19.14 Západoslovenská distribučná, a. s.  (Trnava zo dňa 12.04.2022) 

19.14.1 Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre 

stavbu: Bytový dom Častkov, na parcele reg. KNC č. 1785/6; 1785/8; 1770/9 a 1514/30 v 

katastrálnom území Častkov (ďalej len „Stavba") podľa predloženej projektovej dokumentácie 

- Spracovateľ Samuel Lábský (ďalej len „Projektová dokumentácia' ), za týchto podmienok: 

19.14.2 V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu 

NN (do 1 kV), ktoré sú v správe ZSD. Žiadame preto rešpektovať prevádzkový priestor 

nadzemných elektroenergetických zariadení podľa Zákona o energetike - č. 251/2012 Z. z. V 

prípade potreby preložky tohto zariadenia postupovať v zmysle 545 zákona 251/2012 Z. z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

19.14.3 Predmetná stavba bude napojená na distribučný rozvod el. energie po vydaní právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia rozšírenia distribučného rozvodu, budovaného na základe zmluvy 

o pripojení 170001115. 

19.14.4 Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení š 43 Ochranné 

pásma, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. 

19.14.5 Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 

vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce 

v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných 

káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. 

19.14.6 V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia 

z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom 

prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na 

odberate@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 

810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb 

distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a. s.). 

 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, vrátane právneho 

nástupcu stavebníka. 

V zákonnom stanovenej lehote voči stavebnému konaniu nebola vznesená námietka účastníkov 

konania ani zo strany dotknutých orgánov. 
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Za vydanie tohto povolenia bol vybratý správny poplatok podľa pol. č. 60 písm. g) Sadzobníka 

tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 

100,- EUR  (jednosto eur), ktorý bol uhradený dňa 09.03.2022. 

 

 

O D Ô V O D N E N I E  

 

Špeciálny stavebný úrad prijal dňa 17.02.2022 žiadosť od stavebníka red cube HR s.r.o., IČO: 52 

180 891, č. 410, 906 34 Prievaly, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Bytový dom Častkov“ 

SO 02 Spevnené plochy umiestnenej na vyššie uvedených pozemkoch. K uvedeným pozemkom má 

stavebník zmluvný vzťah. 

Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie. 

Špeciálny stavebný úrad oznámil podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania listom 

č. OVŽPaD/BOH/2022/559 zo dňa 22.03.2022, a súčasne vzhľadom k tomu, že sú stavebnému úradu dobre 

známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

upustil v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním. 

V zákonom stanovenej lehote neboli voči konaniu vznesené námietky účastníkov konania a 

dotknutých orgánov. 

K žiadosti stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú: Ing. Július Jahelka – JALLA, 

IČO: 40482707, Štefánikovo nám. 599, 908 48 Kopčany. 

Špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre konanie a 

rozhodnutie vo veci, stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa 

požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia 

a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným 

zákonom a osobitnými predpismi.              

 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu s projektovou 

dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi 

predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými 

vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a na základe skutkového stavu 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P O U Č E N I E  

 

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na Obec Častkov, č. 35, 906 04 Častkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom 

až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

Mgr. Eva Černeková 

        starostka obce 
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Príloha: Overená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

 

Oznámenie sa doručí: 

- účastníkom konania: 

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom a 

účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

2. Obec Častkov, č. 35, 906 04  Častkov, IČO: 00309494 

3. Ing. Július Jahelka – JALLA, IČO: 40482707, Štefánikovo nám. 599, 908 48 Kopčany (projektant) 

 - dotknutým orgánom: 

4. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

5. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica, Hviezdoslavova 475/28, 905 31 Senica 

6. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Tmava 

7. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica 

8. Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica 

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica, Priemyselná 282/22, 905 01  Senica 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01  Senica  

11. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, IČO: 42 156 424, Trnavská cesta 100, 82101 

Bratislava-Ružinov 

12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

13. ORANGE - Servis PTZ. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9. 921 01 Piešťany 

14. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

16. Spis 
 


