
Obec Sušany 
Obecný úrad Sušany 

980 12 Hrnčiarske Zalužany 

___________________________________________________________________________ 

Č. 104/2020/93-003                                                                                                   Sušany, 04.06.2020 
 

 

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

 

Obec Sušany, zastúpená starostom Mgr. Štefanom Vaclavikom, ako vecne a miestne príslušný 

stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o 

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

 

S t a v e b n é    p o v o l e n i e 

 
Žiadateľ: Obec Hrnčiarske Zalužany, Obecný úrad č. 90, 
      980 12 Hrnčiarske Zalužany, IČO: 00318795 

 

 

podali dňa 05.05.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“, na pozemkoch C KN parc. č. 465, parc. č. 464, parc. č. 

471/1, parc. č. 463 (E KN parc. č. 123/1, 123/2, 124/1, 125, 126), parc. č. 461 (EKN parc. č. 126, 

124/2, 125) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 

konanie.   

 Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Sušany dňa 23.03.2020 pod č. 

43/2020/49-004. 

 

Obec Sušany je príslušným stavebným úradom pre Obec Hrnčiarske Zalužany na základe 

určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 31.05.2005 zo dňa KSUBB-2005-

716/1322-2-OŠSS-Sl. 

 

Účastníci konania: Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 9801 12 Hrnčiarske Zalužany – 

žiadateľ+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie 

účastníka stavebného  konania vyplýva z ustanovenia § 59 stavebného zákona. 

 

Obec Sušany preskúmala žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 62 a § 63 

stavebného zákona, podľa § 8, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona (ďalej len „vykonávacia vyhláška“), v  stavebnom konaní rozhodla takto: 

 

Stavba „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“, na pozemkoch C KN parc. č. 465, 

parc. č. 464, parc. č. 471/1, parc. č. 463 (E KN parc. č. 123/1, 123/2, 124/1, 125, 126), parc. č. 461 

(EKN parc.č. 126, 124/2, 125) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany,   

 

sa podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 10 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

P O V O Ľ U J E . 
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Popis stavby: Hlavným cieľom projektu „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“ je celkovo 

zveľadiť vzhľad a majetok obce Hrnčiarske Zalužany a vytvorenie kultúrneho prostredia v centre 

obce. Plocha určená  na výstavbu amfiteátra sa nachádza v centre obce, na ľavej strane od hlavnej 

prístupovej cesty do obce č III/2740. Jedná sa o časť trávnatého  pásu,  ktorý je napojený na miestne 

pohostinstvo a obecný úrad. Architektonický koncept vychádza z typologických požiadaviek pre 

výstavbu obdobných objektov, v obdobných územiach, s využitím súčasných materiálov a technológií, 

ale zároveň rešpektuje existujúcu lokalitu, ktorej atmosféru sa snaží čo najviac zachovať a podporiť. 

V centrálnej zóne, v rámci projektu,  budú vytvorené plochy pre kultúrne podujatia v obci, 

vytvorený priestor pre vystupujúcich, hľadisko ako aj obslužný objekt. Samotný obslužný objekt bude 

využívaný účinkujúcimi ako aj návštevníkmi podujatia, kde budú využívať toalety. Vo vnútri objektu 

sa nachádza prezliekareň sprcha a toaleta pre účinkujúcich. Objekt je pripojený na vodu, kanalizáciu a 

elektrinu. V rámci projektu je plocha parku osvetlená verejným osvetlením.  
Spevnená plocha bude vytvorená ako hľadisko a bude využívaná aj ako tanečný parket pri 

zábavách. Samotné javisko bude pevné z oceľovej konštrukcie a prekryté doskami z protišmykovým 
povrchom. Na javisko sú navrhované 4 vstupné schodiská. Javisko je prekryté drevenými lepenými 

oblúkovými konštrukciami ktoré sú spriahnuté a prekryté doskami a hydroizoláciou čím vytvárajú 
prekrytie pre účinkujúcich. 

Všetky objekty sa nachádzajú na parcelách, ktoré vlastní alebo si prenajíma obec. 

SO-01 Javisko s väzníkovou strešnou konštrukciou 

SO-02 Obslužný objekt 

SO-03 Spevnené plochy 

SO-04 Prípojka vody 

SO-05 Prípojka kanalizácie 

SO-06 Elektrická prípojka 

SO-07 Verejné osvetlenie 

 

SO-01 Javisko s väzníkovou strešnou konštrukciou 

Javisko je vytvorená oceľová konštrukcia na základových pätkách, prekrytá z vrchnej, ako aj z 

bočných strán, dreveným debnením z veľkoformátových odolných dosák - preglejky, vhodných do 

exteriéru, Osadené bude  na pozemku C KN parc. č. 465 k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Na javisko bude 

možný vstup zo 4 rohov po schodisku so zábradlím. Schodisko bude tvorené tak tiež oceľovou 

konštrukciou s povrchom z drevených dosák - preglejok. Pod javiskom je vytvorená spevnená plocha 

z betónu, aby bolo zabránené prerastanie buriny pod pódiom. Nad javiskom bude vytvorená strešná 

konštrukcia ktorá bude vytvorená päticou oblúkových drevených väzníkov hr 160x500 mm. Väzníky 

sú spriahnuté oceľovou konštrukciou a je navrhovaný ako trojkĺbový väzník. Oblúky sú ukotvené 

oceľovým kĺbom k pätke. 

 

SO-02 Obslužný objekt 

Obslužný objekt bude slúžiť hlavne ako šatňa pre účinkujúcich, ako aj verejné toalety pre 

návštevníkov na pozemku C KN parc. č. 465 k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Objekt je situovaný v 

nadväznosti na pódium. Čelná stena bude slúžiť aj ako premietacie plátno, preto je potrebné ju 

vyhotoviť čo najrovnejšie. Z ľavej strany objektu je hlavný vstup do šatne. Zo šatne sa vstupuje do 

umyvárne zo sprchou a samostatnou toaletou. V toalete je umiestnený elektrický kotol na výrobu 

teplej vody. Zo severnej strany sú prístupné dve toalety s umývadlom pre verejnosť. Objekt má 

pultovú strechu vytvorenú z drevených väzníkov, sklon strechy je jednostranný 18,5˚, výška objektu 

+4,034m nad upravenou podlahou prízemia. Ako krytina je navrhovaná plechová falcovaná krytina. 

Kapacita šatne je cca 20 ľudí. 

 

SO-03 Spevnené plochy 

Spevnená plocha pred javiskom bude slúžiť ako hľadisko pre obyvateľov, zrealizovaná bude na C KN 

parc. č. 465,464, 463, 461. Na plochu budú umiestnené stoličky a na konci bude osadená tribúna. 

Plocha je tvorená zámkovou dlažbou hr. 60 mm s podkladnými vrstvami. Plocha je osadená v 

záhradných obrubníkoch. Celková plocha je 267 m2. V strede plochy je štvorec o rozmerov 4 x 3,6 m 

vytvorený obrazec ako erb obce. V rámci spevnených plôch bude osadené vybavenie – tribúna z 9 

segmentov o rozmere 17 x 2,8m., zo sedačkami po 16 ks  a 4 úrovňami.  
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SO-04 Prípojka vody 

Napojenie navrhovanej vodovodnej prípojky dimenzie DN25 (D32x2,9mm) bude prevedené na 

verejný vodovod HDPE110 navrtávacím pásom Hawle HAKU DN110/1“ č.5250 pre plastové potrubia 

s posúvačom domovej prípojky Hawle č.2500 1“=DN25 Celková dĺžka vodovodnej prípojky je 3,80 

metra. Vodomerná šachta je osadená na 3,8 m od verejného vodovodu na pozemku investora. 

Vodovodná prípojka bude vedená cez pozemky C KN 465, 471/1 k. ú. Hrnčiarske Zalužany. Meranie 

spotreby vody bude zabezpečené jedným vodomerom pre jedno odberné miesto. Vodomer sa spolu s 

vodomernou zostavou umiestni do vodomernej šachty. Vodomerná šachta je navrhnutá s. rozmery VŠ: 

dĺ.1500mm x š. 1200mmx hĺ. 1800mm. Prefabrikovaná vodomerná šachta s betónovým dnom a 

poklopom rozmerov 600x600mm.  

 

Technické parametre navrhnutého viacvtokového mokrobežného vodomeru: 

Typ: M-N QN 2,5 XN 

Minimálny prietok: Qmin = 0,02m3/hod 

Menovitý trvalý prietok: Qmen = 2,50 m3/ hod 

Prechodový prietok: Qprech=0,037m3/ hod 

Maximálny prietok/1hod/deň/: Qmax  = 5,00 m3/hod 

Menovitý tlak: PN= 1,6MPa 

VÝPOČET POTREBY VODY 

Výpočet bol vykonaný podľa vyhlášky č.684/2006 Z.z. na výpočet potreby vody pri navrhovaní 

vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov. 

 

Počet návštevníkov 20. Z toho predpoklad 1/2 použitie toaliet = 10 osôb, počet zamestnancov 1 

osoba,. Prevádzka je otvorená 12 hodín denne. 

a) Priemerná denná potreba vody 

Qp = n x q = 10 os. x 5 l/os.deň + 1 zam. x 60 l/os.deň = 110 l/deň = 0,0025 l/s 

b) Maximálna denná potreba vody 

Qm = Qp x kd = 110x 1,6 = 176 l/deň 

c) Maximálna hodinová potreba vody 

Qh = Qm x kh = 176 x 1,8 /12 = 26,4 l/h = 0,0073 l/s 

d) Ročná potreba vody 

Qr = Qp x 300 = 390 x 300 = 33 m3/r 

e) Produkcia splaškových odpadových vôd sa rovná potrebe vody. 

Dažďové vody zo strechy 

Dažďové vody zo strechy objektu sú odvádzané pomocou strešného vtoku D1, dimenzie PP D110. 

Všetky dažďové vtoky sú napojené na zvodové potrubie cez lapač strešných splavenín HL600 

príslušenstvom do dažďovej kanalizácie. 

 

SO-05 Prípojka kanalizácie 

Prípojka kanalizácie bude vedená cez CKN pozemky parc. č. 465, 471/1. Navrhovaná domová časť 

kanalizačnej prípojky WAVIN PVC-KG DN125 dl. 8,40m, navrhovaná kanalizačná prípojka PVC DN 

150 dl. 2,7 m, navrhovaná revízna šachta splaškovej kanalizácie D=600 mm. 

 

SO-06 Elektrická prípojka 

Prípojka NN 

V našom prípade káblová prípojka NN bude realizovaná na najbližšom podpernom bode verejnej 

distribučnej vzdušnej siete NN, a bude pozostávať len zo zvodu po podpernom bode medzi sieťovými 

vodičmi a medzi prípojkovou istiacou skrinkou VRIS II, - osadenej na tomto podpernom bode,- na 

verejne prístupnom mieste- vo výške min.2,5m od terénu, pričom táto skrinka bude súčasťou prípojky 

NN. Prípojka NN bude realizovaná káblom AYKY 4Bx50 mm2. Prípojka NN bude vedená cez 

pozemky parc. č. 465, 464, 471/1. Montáž el. prípojky - zvod na horeuvedenom stĺpe káblom NAYY 

4Bx50 mm2 a istiacu skriňu VRIS 3x63A umiestnenú na stĺpe. Vám zabezpečí výlučne SD a.s., OKU 

RS . 
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Hlavný prívod NN – bude prevedený zemou, z verejnej distrib. vzdušnej siete NN-SSE, z 

horeuvedeného najbližšieho podperného bodu –stĺpa - ktorý je osadený v areály suseda káblové 

vedenie od prípojkovej skrinky na tomto PB, po elektromerový rozvádzač – RE.P – sa považuje za 

„hlavný prívod. Hlavný prívod NN bude riešený s káblom AYKY 4Bx50mm2, a bude ukončený v 

rozvádzači merania spotreby EE -RE.P. umiestnený na hranice pozemku pri ceste. Elektromerový 

rozvádzač musí byť vyhotovený podľa platných predpisov, hlavne však v súlade so STN EN 60 439-

1+A1+A11, musí byť PLAST (OCEP), vyrobený s oprávnenou organizáciou, musí mať výrobný štítok 

a ATEST od výrobcu. Odbočka od elektromeru -bude riešené-zemou -s káblom CYKY 5Cx10 - do 

nast. rozvádzača RH. CYKY 5Cx 25 mm pre napájanie rozv. RJ pre javisko – alternatívne pripojenie 

pre koncerty 

 

SO-07 Verejné osvetlenie 

Verejne osvetlenie bude realizované na pozemkoch C KN parc. č. 463, 461, 464, 465. 

Trieda osvetlenia:  ES 2 – chodník Intenzita 7,5 Lx. Verejné osvetlenie má za úlohu osvetlenie 

chodníkov, miestnej komunikácie, resp. iných priestorov, napr. parku v nočných hodinách. Osvetlenie 

námestia rieši línia kandelábrov Vysoké 2,5 m stožiare so svietidlami budú osadené hlavne pri 

chodníkoch od parkoviska a medzi objektami . Rozmiestnenie stožiarov VO a svietidiel je ilustrované 

na V. D. Č. E-400, pričom je nutné, aby kovové stožiare VO boli medzi sebou prepojené so 

zemniacim vodičom – pásikom FeZn 4x30mm. Osvetľovací stožiar svietidlo vonkajšieho osvetlenia 

bude napojený z rozvádzača "RH-" - 750V káblom CYKY-J 5Cx6 mm2 v zemi. Pre 750V kábel sa 

vykope káblová ryha 35x80cm a na dno káblovej ryhy v chráničke PE typu FXKVR sa uloží 

predmetný kábel. Káblová ryha sa zasype výkopovým materiálom. Istenie predmetného 750V kábla 

bude zabezpečené ističom v rozvádzači "RH". Rozvody NN - budú prevedené zemou, aj pod 

spevnenými plochami a preto bude nutné uložiť do chráničky FXKVR 110mm.  
  

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná na pozemkoch C-KN parc. č. 465, parc. č. 464, parc. č. 471/1, parc. č. 

463 (E KN parc. č. 123/1, 123/2, 124/1, 125, 126), parc. č. 461 (EKN parc.č. 126, 124/2, 125) v 

katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany podľa odsúhlasenej situácie. 

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

tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Vladimír Kmeť, Ateliérving, 
9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 5564*11. 

 

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47-53 stavebného 

zákona v znení jej neskorších noviel, ktorá upravuje všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu  

a príslušné technické normy zvlášť STN, bezpečnostné a hygienické predpisy.  

 

4. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, 

že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne dokončiť stavbu, je povinný požiadať tunajší 

stavebný úrad o zmenu lehoty na dokončenie stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyžiada 

v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na dokončenie stavby. 

 

5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky výberovým konaním oprávnenou firmou, ktorú stavebník 

ešte nemá vybratú. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť 

začatie stavby a podľa § 62 stavebného zákona do 15 dní po výbere dodávateľa stavby oznámiť 

údaje o ňom stavebnému úradu. 

 

6. V zmysle § 47 stavebného zákona  dodávateľ  stavby  musí  použiť na stavbu len výrobky, ktoré 

majú také vlastnosti, aby sa  počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila 

požadovaná mechanická pevnosť a  stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia , bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 

energie. 

 



5 

Č. 104/2020/93-003 zo dňa 04.06.2020 

 

 

7. V zmysle § 43 f/ stavebného zákona  na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba 

stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný 

účel. Doklady o overení vhodnosti použitých stavebných výrobkov je potrebné predložiť v 

kolaudačnom konaní. 

 

8. V zmysle § 46 d/ stavebného zákona musí byť na stavbe vedený stavebný denník. 

 

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania 

štátneho stavebného dohľadu. 

 

10. Stavebník je povinný dbať, aby uskutočňovaním stavby čo najmenej rušil užívanie susedných 

pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami na uskutočňovaní stavby nevznikli škody, 

ktorým možno zabrániť. Po skončení stavebných prác potrebných na uskutočnenie stavby je 

stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu pozemok a stavbu, ktoré boli uskutočnením stavby 

dotknuté. 

 

11. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o ŽP, ako 

príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 23.01.2019 pod č. OU-PT-

OSZP-2019/000142-002: 

- stavebník (ako pôvodca odpadu) je zodpovedný za nakladanie so stavebnými odpadmi 

vzniknutými počas realizácie predmetnej stavby a je povinný plniť povinnosti vyplývajúce 

z ustanovenia § 14 o odpadoch, 

- stavebník (ako pôvodca odpadu) môže nakladať so stavebným odpadom počas realizácie stavby 

len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch, 

- stavebník (ako pôvodca a držiteľ odpadu) môže podľa § 14 odsek 1 písmeno e) zákona 

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

o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám, 

- stavebník je povinný požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 

1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

v dostatočnom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní 

stavebník predloží: 

- vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. 

o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden 

druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, 

- doklady o zabezpečení spôsobu nakladania so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie 

predmetnej stavby v súlade so zákonom o odpadoch, 

- projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie  opečiatkovanú stavebným úradom. 
 
12. Dodržať podmienky vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo dňa 28.01.2020 pod č. OU-PT-OSZP-

2020/000131-004:  

1. Stavebník je povinný pri vykonávaní prác a činností spojených s plánovanou činnosťou 

postupovať tak, aby nedochádzalo k  zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu 

rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov. 

2. V prípade, že realizácia plánovanej činnosti si bude vyžadovať výrub drevín rastúcich mimo lesa 

a súvislých krovitých porastov rastúcich mimo lesa, na ktorý je potrebný súhlas príslušného orgánu 

ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny bude stavebník povinný 

doložiť stavebnému úradu k stavebnému konaniu právoplatný súhlas na predmetný výrub drevín 

vydaný príslušným orgánom ochrany prírody. 

3.Vzhľadom na potrebu ochrany životných podmienok chránených druhov živočíchov, je potrebné 

zásahom, ktorými by mohlo dochádzať k ich ohrozeniu alebo k ich usmrcovaniu, preto 

doporučujeme, aby stavebník naplánoval stavebné práce tak, aby prípadný výrub drevín a súvislých 

krovitých porastov, ktorý nepodlieha súhlasu podľa § 47 odseku 3 zákona o ochrane prírody 

a krajiny, bol vykonávaný mimo obdobia od 15 apríla do 15 augusta (obdobie hniezdenia vtákov 

a obdobie rodenia mláďat). 
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3. Stavebník je povinný v prípade zistenia výskytu chránených živočíchov (za chránené živočíchy 

sa podľa § 33 odseku 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich 

vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie) počas 

realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti 

bezodkladne upovedomiť tunajší úrad (0905272547) a odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody 

Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota 

(0903298145) a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo 

poškodeniu ich úkrytov.  
 

13. Dodržať podmienky vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, úseku štátnej vodnej správy zo dňa 05.03.2020 pod č.  OU-PT-OSZP-2020/000178-002: 

1. Počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti 

o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „vyhláška MŽP SR č.  200/2018 Z. z.“) a ostatné 

súvisiace platné právne predpisy a normy. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby  počas 

uskutočňovania a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 

2. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy 

a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými 

látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok 

do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich 

kvalita. 

3. Do dažďovej kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany je možné vypúšťať len vody 

z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že budú obsahovať znečisťujúce látky. 

4. Zrážkové vody odtekajúce zo stavebného objektu SO-03 Spevnené plochy odvádzať tak, aby 

nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených 

škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby. Voľne na terén možno odvádzať len také vody 

z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú znečisťujúce látky. 

5. Na spevnenej ploche (Stavebný objekt SO-03 Spevnené plochy) nesmú byť vykonávané 

činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo 

povrchových vôd. Spevnená plocha nesmie byť využívaná na opravy a umývanie automobilov, 

a ani na doplňovanie pohonných hmôt alebo mazív. 

6. V prípade, že pri zakladaní stavby dôjde k čerpaniu podzemných vôd a ich vypúšťaniu do 

povrchových vôd alebo podzemných vôd je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej 

správy o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona. 

V územnom obvode okresu Poltár je miestne príslušný Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. K žiadosti o vydanie povolenia je potrebné 

priložiť aj vyjadrenie podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, 

odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica. 

7.  V časti II. rozhodnutia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie č. 

OU-PT-OSZP-2014/00066-5 z 21.03.2014 boli určené limitné hodnoty ukazovateľov 

znečisťovania v odpadových vodách vypúšťaných z verejnej kanalizácie v obci Hrnčiarske 

Zalužany cez ČOV v obci Hrnčiarske Zalužany a tiež ich maximálne množstvo. Vypúšťaním 

splaškových odpadových vôd z predmetnej stavby, tzn. napojením splaškovej kanalizácie na 

verejnú kanalizáciu, nesmie dôjsť k prekročeniu určených limitných hodnôt ukazovateľov 

znečistenia a ani prekročeniu povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd z verejnej 

kanalizácie v obci Hrnčiarske Zalužany. 

 

14. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. OZ Banská Bystrica vyjadrením zo dňa 

10.03.2020 pod č. CS SVP OZ BB 86/2020/24-39210 súhlasia za podmienok: 

- k odvádzaniu splaškových odpadových vôd ako aj vôd z povrchového odtoku do existujúcich 

kanalizácií v obci Hrnčiarske Zalužany je potrebné zabezpečiť súhlasné stanovisko ich vlastníka 

prípadne prevádzkovateľa, 
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- taktiež je potrebné požiadať správcu bezmenného drobného vodného toku – Hydromeliorácie, š.p. 

Bratislava o vyjadrenie k navrhovanej stavbe, 

-je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác a prevádzky stavby nebola ohrozená 

kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd zdržať sa činností, ktoré môžu 

negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej 

kvalitu. Počas výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nie je prípustné používať látky 

a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd 

v predmetnej lokalite, 

- na pozemkoch stavebníka je neprípustné vykonávať činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli 

nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v predmetnej lokalite (napr. 

umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými alebo 

škodlivými látkami vrátane dopĺňania pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do stavebných 

mechanizmov a pod.) 

 

15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci stanoviskom zo dňa 25.05.2020  

pod č. ORHZ-LC2-2020/000180-002 súhlasia so stavbou bez pripomienok. 

 

16. SPP-D a.s. Bratislava zo dňa 07.02.2020 pod č. TD/NS/0039/2020/Ve súhlasia s projektovou 

dokumentáciou za dodržania nasledovných podmienok: 

– po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

v správe SPP-D, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme, je potrebné 

dodržať všeobecné podmienky určené v tomto vyjadrení. 
 

17. Dodržať podmienky vo vyjadrení Slovak Telekomu a. s. Bratislava zo dňa  17.01.2020 pod č. 

6612001264: 

-  v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií, 

-  existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. ) a zároveň 

je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu, 

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti do 17.07.2020, 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 Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 

ochrany alebo preloženie sek. prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou 

sietí, 

- 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, zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 

351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK, bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku 

SEK, 

- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 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, 
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- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie, 

- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 

ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- vytýčenie polohy SEK 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 aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, a ďalších podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení. 

 

18. Dodržať podmienky vo vyjadrení Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. 

závod Rimavská Sobota zo dňa 04.02.2020 pod č. 7/04/2018:  

- v rámci stavebného konania sa stavebník posudzovanej stavby písomne zaviaže k trvalému  

(počas užívania stavby) prevádzkovaniu – zabezpečovaniu akcieschopnosti hydrantu (odberného 

miesta) v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi na vlastné náklady – 

písomný doklad bude odovzdaný prevádzkovateľovi verejného vodovodu, spoločnosti StVPS, a. s., 

- StVPS, a. s., ako prevádzkovateľ verejnej vodovodnej siete nepreberá zodpovednosť za 

akcieschopnosť jestvujúcich hydrantov (vzdušníkov, kalníkov), ako odberných miest pre zásobu 

vodou na hasenie požiarov pre potrebu stavebníka – prevádzkovateľa, 

- poškodenie hydrantu, ku ktorému by došlo v dôsledku neodbornej činnosti stavebníka – 

prevádzkovateľa posudzovanej stavby odstráni stavebník – prevádzkovateľ posudzovanej stavby na 

vlastné náklady v čo najkratšom možnom čase. O poškodení hydrantu a jeho oprave podá stavebník 

– prevádzkovateľ posudzovanej stavby informáciu Prevádzke vodovodov v Rimavskej Sobote, 

StVPS, a. s., 

- každý odber vody z jestvujúcich odberných zariadení nahlási stavebník – prevádzkovateľ 

posudzovanej stavby na Vodohospodársky dispečing StVPS, a.s. v Banskej Bystrici, mobil: + 

421907680739. 

 

19. Dodržať podmienky vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 29.01.2020 pod 

č. 4300127379: 

- v predmetnej lokalite na Ulici hlavnej KN 465 resp. v jej blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN 

vzdušné vedenia a podperné body, 

- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 

251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN, pri realizácii výkopových 

prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy, 

- zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 

vedenia tretích osôb, 

- pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite, ako 

odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok – NN poistková skrinka 

v majetku SSD a. s. na podpernom bode, 

- odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In= 3 x 25 Ampér, 

- pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z. z. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16 mm2 a istiacu 

skriňu SPP2/40A umiestnenú po stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok 

pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho 

poplatku na účet SSD, 

- pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu 

s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, 

- prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom 

minimálne AYKY-J4Bx16 mm2 alebo CYKY 4x10 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke 

(chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť), 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na 

verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku, vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru 

noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené 

technické  a obchodné podmienky príslušnej sadzby, 

- pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm, 

v rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je 

potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE, 

- práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá spôsobilá osoba 

v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. – podrobnosti o podmienkach merania nájdete  na našej internetovej 

stránke www.ssd.sk, 

- maximálna vzdialenosť elektromerového rozvádzača (elektromera a hlavného ističa od 

odovzdávacieho miesta (od bodu pripojenia) je 30 m, 

- o výnimku umiestnenia ER treba požiadať formou žiadosti adresovaniu na prevádzkovateľssd.sk, 

- ďalej je potrebné dodržať všetky ostatné všeobecné podmienky uvedené v tomto vyjadrení. 

 

20. HYDROMELIORÁCIE, š. p.  vo vyjadrení zo dňa 05.05.2020 pod č. 2418-2/120/2020 uvádzajú, 

že v danej lokalite neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v ich správe. 

 

21. Dodržať súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 

16.03.2020-Kg pod č. RUVZLC-86/1214/2020 s nasledovnými požiadavkami: 

- účinnosť návrhov predložených v hlukovej štúdii v procese kolaudácie preukázať objektívnym 

meraním hluku – t. j. preukázať dodržanie prípustných hodnôt hluku vo vonkajšom prostredí 

rodinných domov a bytových domov ustanovené § 27 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhláškou MZ 

SR č. 549/2007 Z. z. v platnom znení. 

 

22.Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor stanoviskom zo dňa 30.12.2019 pod č. OU-LC-

PLO-2019/014642-002 súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na C KN pozemku parc. č. 464 k. 

ú. Hrnčiarske Zalužany, druh pozemku záhrada, predpokladaný záber 104 m2 za dodržania 

podmienok: 

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané to stanovisko 

až do doby realizácie výstavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín, 

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne 

a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej uložením a rozprestretím na iné parcely 

poľnohospodárskej pôdy, 

- toto stanovisko slúži len na odsúhlasený zámer horeuvedenej výstavby, 

- po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú 

plochu po predložení porealizačného geometrického plánu a tohto stanoviska. Písomnú žiadosť 

doručí Okresnému úradu Poltár, katastrálnemu odboru, ktorý vykoná zmenu druhu pozemku 

v katastri nehnuteľností. 

 

23. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica záväzným stanoviskom zo dňa  24.03/2020 pod č. 

KPUBB-2020/4821-2/23207/BRE určil zámer Obce Hrnčiarske Zalužany realizovať stavbu 

„Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“ za prípustný s nasledovnými podmienkami: 

- ohlásiť termín začatia výkopových prác na predmetnej stavbe minimálne 5 dní v predstihu 

KPÚ Banská Bystrica písomne alebo telefonicky, 

- umožniť KPÚ Banská Bystrica obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej 

stavby, 

- každú zmenu zámeru, posudzovanú v tomto záväznom stanovisko je vlastník povinný 

prerokovať s KPÚ Banská Bystrica. 
 

24. Vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 23.01.2020 

pod č. OU-PT-OSZP-2020/000137-002, ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovaná činnosť nie je uvedená v prílohe č. 8 

zákona č. 24/2006 Z. z. Po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona 

http://www.ssd.sk/
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č. 24/2006 Z. z., predmetná činnosť v okrese Poltár nepodlieha zisťovaciemu konaniu, ani 

povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

 

25. V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného 

rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. K návrhu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia stavebník priloží doklady v rozsahu podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. MŽPSR 

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

 

Námietky účastníkov konania: neboli žiadne. 

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť. Nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote. So stavbou možno 

začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného povolenia (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. 

správny poriadok) t. j. po vyznačení právoplatností na stavebnom povolení. Toto stavebné povolenie 

nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej 

správy požadované podľa osobitných predpisov. Toto stavebné povolenie je podľa ust. § 70 

stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 
 

Odôvodnenie: 
 

Dňa 05.05.2020 podal stavebník Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany IČO: 00318795 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu „Amfiteáter v parku Hrnčiarske Zalužany“, na pozemkoch C KN parc. č. 465, parc. č. 464, 

parc. č. 471/1, parc. č. 463 (E KN parc. č. 123/1, 123/2, 124/1, 125, 126), parc. č. 461 (EKN parc.č. 

126, 124/2, 125) v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 

konanie.   

 Obec Sušany je príslušným stavebným úradom pre Obec Hrnčiarske Zalužany na základe 

určenia Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 31.05.2005 zo dňa KSUBB-2005-

716/1322-2-OŠSS-Sl. 

 Obec Sušany, zastúpená starostom Mgr. Štefanom Vaclavíkom, ako vecne a miestne 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona, podľa  § 61 stavebného zákona oznámila 

oznámením zo dňa 11.05.2020 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný 

úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania mohli svoje námietky, pripomienky a stanoviská  ku žiadosti uplatniť do 7 

dní odo dňa doručenia oznámenia, inak boli upozornení, že sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného 

zákona neprihliadne. Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy mohli oznámiť svoje stanoviská 

v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 6 

stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich 

stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Do podkladov konania bolo možné nahliadnuť 

v pracovných dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Do uvedeného 

termínu neboli podané žiadne námietky a pripomienky.  

Predmetom konania je povolenie  rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, 

preto bolo začatie stavebného konania na predmetnú stavbu oznámené v zmysle § 61 ods. 4 

stavebného zákona verejnou vyhláškou. V zmysle ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku bolo oznámenie 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto 

oznámenia účastníkom konania. Oznámenie bolo súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli 

obce. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie 

z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením 

stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy 

účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa 

vyhlášky 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 
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obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška“), ako aj požiadavky uvedené v 

ust. § 9 ods. l vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní skúmal, či uskutočnenie stavby nie je v 

rozpore so záujmami spoločnosti, posúdil, že stavba vyhovuje zámerom a cieľom územného 

plánovania, starostlivosti o životné prostredie  a jednotnej technickej politike vyjadrenej všeobecnými 

technickými požiadavkami na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a usúdil, že nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a 

dotknutých orgánov. To potvrdili aj kladné stanoviská dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, 

ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad nezistil skutočnosti, ktoré 

by boli v rozpore s verejnými záujmami, a ktoré by nad prípustnú mieru obmedzovali alebo ohrozovali 

práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Preto stavebný úrad rozhodol tak akoje uvedené 

vo výrokovej časti tohto stavebného povolenia.  

V zmysle  § 64 ods. 1 stavebného zákona s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi 

konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní sa opatrili 

pred jeho začatím, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej boli ich 

požiadavky splnené. V zmysle § 61 ods. 1 stavebný úrad neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré 

boli alebo mohli byť splnené v územnom konaní. 

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby, 

preto bola stavba povolená. Stavba nesmie byť započatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť. 
 Správny poplatok sa nevyberal, žiadateľ je v zmysle § 4 ods.1 písm.a/ zák. č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správnych poplatkov. 

 

P o u č e n i e : 
 

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle § 53, § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 

podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny 

poriadok. 

 

 

 

 

 

         Mgr. Štefan Vaclavik 

                      starosta 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. číslo 71/1967 Zb. v 

platnom znení o správnom konaní musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli a 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 

26 ods. 2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne zverejnené na 

elektronickej úradnej tabuli obce  
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Doručí sa: 

- účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva môžu 

byť v konaní dotknuté je toto rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou. 

 

Na vedomie:   

1. Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

3. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

4. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec 

6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 

Lučenec 

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

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

9. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

10. Karman s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna 

11. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

12. SPP-Distribúcia, a.s. , Mlynské Niva 44/b, 825 11 Bratislava 

13. StVPS a.s. závod 04, Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota 

14. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec 

15. Banskobystrická regionálna správa ciest  a. s. , Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

16. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie republiky 

26 Lučenec 

17. BBSK, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 

18. Ing. Vladimír Kmeť, Ateliérving, 9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica  
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     dátum, pečiatka, podpis                           dátum, pečiatka, podpis 

Vyvesené na úradnej tabuli:                                                                Zvesené z úradnej tabule: 
8.6.2020 

 

 

 

 


