
 
 

Obec   Kocurany 

972 02  Kocurany 105 
Podacie číslo: 1162/163/2019                             Kocurany 7.5.2020 

Vybavuje:   Ing. Richterová 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

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

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

 

Pečiatka a podpis orgánu,  

ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia           .......................... 

 

 

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

 

      Stavebník                   
Obec Kocurany zastúpená starostom obce,  

Ing.   Vojtechom Čičmancom 

     adresa  972 02  Kocurany 105 

(ďalej len „stavebník“). 

 

podal dňa 6.2.2020 na stavebnom úrade obci Kocurany ako príslušnom špeciálnom 

stavebnom úrade  podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“), žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii 

označenú pod názvom „Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum – Kocurany“ 

v časti:  E-SO.02 – Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy v zastavanom území 

obce na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 903/1 (E-KN parc. č. 391/1), 1600/1, mimo 

zastavaného územia obce pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 943, 945  v k. ú. Kocurany.   

Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie obcou Kocurany (pôvodne pre 

navrhovateľa Obecné služby Kocurany s.r.o.) pod. číslom 148/2019,  zo dňa 25.10.2019,   

právoplatné dňa 26.11.2019. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Účastníci konania: 

1. Obec Kocurany, zastúpená starostom obce Ing. Vojtechom Čičmancom 

2. Ing. Richard Vojtáš, Pribinovo námestie 6, 971 01  Prievidza 
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3. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona  

(líniová stavba) 

 

Obec Kocurany ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové  

komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16  zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) vykonávajúci 

prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.  50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 120 stavebného 

zákona  preskúmal   podľa § 62 stavebného zákona  žiadosť   v stavebnom konaní a  podľa §  

66 stavebného zákona,  podľa § 10  vyhlášky Ministerstva životného prostredia  Slovenskej 

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

a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci 

žiadosti o stavebné povolenie,   takto rozhodol: 

 

stavba        Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum – Kocurany 

(ďalej len „stavba“) 

 

pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita): 

E-SO.02 – Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy 

 

v katastrálnom území Kocurany, na pozemku podľa  KN registra „C“ parc. č. 903/1 (E-KN 

parc. č. 391/1), 1600/1, mimo zastavaného územia obce pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 

943, 945 sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 10 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona 

p o v o ľ u j e . 

 

Pre uskutočnenie  stavby  sa určujú tieto podmienky: 
 

2. Stavbu uskutočňovať podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, 

ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. 

Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu. 

3. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby podľa rozhodnutia obce Kocurany vydaného 

dňa  25.10.2019,   právoplatné dňa 26.11.2019, pod číslom 148/2019. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť 

rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri  stavebných prácach 

a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
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niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

5. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.  

6. Pri uskutočňovaní  stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 

a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na 

uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia 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 obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.  

7. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa, ktorý nie je v čase 

vydávania stavebného povolenia známy.   

8. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods.1 písm. d/ stavebného zákona do 

pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho 

názov a sídlo stavebnému úradu. Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania 

stavby  stavbyvedúcim.  

9. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže 

dôjsť  k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením 

potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  

10. Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác 

až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník. 

11. Stavba bude dokončená najneskôr do 4 rokov od jej začatia v zákonnej lehote, po 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená 

v určenej lehote, treba o jej  predĺženie vopred požiadať stavebný úrad. 

12. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný 

oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

13. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie 

požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek 

vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie 

na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie 

stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť 

stavby a zariadenie staveniska: 

a) Pred začatím prác na stavbe požiadať vlastníkov resp. správcov sietí technického 

vybavenia a zariadenia územia  o ich presné vytýčenie a rešpektovať ich podmienky. 

b) Rešpektovať nasledujúce  podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. 

správcov sietí a zariadení technického vybavenia územia uplatnené v konaní stavebného 

úradu: 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Z 03 Prievidza č. 63/321/Šc-

2020 zo dňa 20.2.2020 : 

Trasy navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky križujú trasu 

vybudovaného potrubia verejného vodovodu, ktoré žiadame plne rešpektovať v súlade 
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s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v znení neskorších predpisov a STN 73 6005. 

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene 

nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým 

spôsobil (§27 ods.1 zákona č. 442/2002 Z. z). 

Pred zahájením výkopových prác navrhovanej elektrickej prípojky je nutné požiadať na 

zákazníckom centre v Prievidzi o presné vytýčenie trasy potrubia verejného vodovodu, 

uzatvoriť dohodu o cene a uhradiť zálohovú platbu. Súčasne je nutné požiadať pracovníka 

prevádzky vodovodu v Prievidzi o odsúhlasenie trasy navrhovanej elektrickej prípojky.  

Kontakt na pracovníka vodovodu Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293. 

Križovanie navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky existujúcim 

potrubím verejného vodovodu žiadame zrealizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 

6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia". 

Pred obsypaním navrhovanej splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky v mieste 

križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu je nutné prizvať pracovníka 

prevádzky vodovodu ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu potrubia verejného vodovodu 

a boli dodržané ustanovenia STN 73 6005. 

O vytýčení potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypaním elektrickej 

prípojky v mieste križovania a súbehu s potrubím verejného vodovodu žiadame vykonať 

zápisy do stavebného denníka. 

Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného 

vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú vyššie uvedené kópie zápisov zo stavebného denníka. 

Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, č. OU PD – 

OSZP-2020//008110-002 zo dňa 11.2.2020: 

- rešpektovať  zákon č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách   a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov, vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza 

a ochranné  pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.  

- rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie 

súvisiace normy.  

- Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita 

podzemných vôd 

- Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikali do 

prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek 

znečistenie okamžite odstrániť 

- Užívať stavbu tak, aby nedošlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo 

ohrozeniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných pozemkov. Vypúšťaním 

vôd z povrchového odtoku (dažďové vody) neohroziť susedné nehnuteľnosti. 

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina č. 4300119390 zo dňa 3.3.2020: 

- V predmetnej lokalite katastra Kocurany, KNC  943, 391/1, 945, 1600/1, sa nachádzajú 

nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, (zelenou prerušovanou čiarou NN 

vedenia vzdušné)  
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- Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle  

zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (pri NN 

vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od 

krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu). 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. 

- Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.  

 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI č. ORPZ-PD-ODI-26-033/2020 zo 

dňa 6.3.2020: 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Prievidzi súhlasí s predloženou 

projektovou dokumentáciou stavby „Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum 

- Kocurany“ situovanej na p. č. 391/1, 943, 945, 1600/1 k. ú. Kocurany, okres 

Prievidza len za dodržania nasledovných podmienok: súhlasí za dodržania 

nasledovných podmienok: 

- napojenie a spevnené plochy realizujte v zmysle príslušných STN, 

- napojenia realizovať v šírke min. 6,00m z dôvodu zachovania premávky pre obidva 

dopravné smery, 

- napojenia realizovať bez narušenia odvodnenia komunikácie, 

- komunikácia musí byť v celej dĺžke zrealizovaná v šírke min. 6,00m, 

- zabezpečiť bezpečný pohyb chodcov s dôrazom najmä na bezkolízne riešenie 

organizácie dopravy vo vzťahu chodec - motorové vozidlo (s dôrazom na plánované 

využitie stavby smerom do budúcna) 

- stavebník zabezpečí, že pri výjazde na komunikáciu nebude ohrozená bezpečnosť                  

a plynulosť cestnej premávky, 

- v mieste napojenia na komunikáciu nebudú umiestnené žiadne pevné prekážky, ktoré 

by zhoršovali rozhľad vodiča (nádoby na komunálny odpad, vzrastlé stromy resp. 

kríky, reklamné stavby a pod.) 

- na miestnej komunikácií bude zabezpečený dostatočný rozhľad vodiča vozidla na 

obidva dopravné smery, 

- odstavné plochy riešiť v zmysle príslušnej STN, v dostatočnom počte a rozmeroch 

(parkovacie plochy stavebne výškovo oddeliť od okolitého terénu cestným 

obrubníkom) 

- rozmery jednotlivých státí budú zrealizované v parametroch v zmysle STN, 

- vzhľadom na značný podiel dopravných nehôd na parkoviskách a súčasný vývoj 

dopravnej nehodovosti v blízkosti, parkovísk, podzemných garáži a pod. - 

doporučujeme zriadenie kamerového dohľadu,  

- dopravné značenie bude zrealizované v zmysle platných zásad, technických podmienok 

a noriem, vyhotovené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke                    

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
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- dopravné značky a dopravné zariadenia budú vyhotovené a umiestnené odborne 

spôsobilou osobou, resp. organizáciou, 

- pred rozmiestnením dopravných značiek prizvať na kontrolu ich umiestnenia                         

a vyhotovenia zodpovedného projektanta a zástupcu cestného správneho orgánu. 

- Okresný dopravný inšpektorát Prievidza si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky 

alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

alebo dôležitý verejný záujem  

- Toto stanovisko nenahrádza stavebné povolenie, stanoviská iných dotknutých orgánov 

štátnej správy a pripomienky, námietky iných predmetnou stavbou dotknutých, ako aj 

ostatných účastníkov konania. 

c) Prípadné poškodenie alebo zničenie cesty v zmysle § 9 ods. 5  a § 9 ods. 6 zákona   č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

stavebník odstráni okamžite na vlastné náklady a tiež pozastaví práce, ktoré vedú k 

znečisteniu. Do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorní na vzniknutú 

situáciu dopravným značením.  

d) Rešpektovať podmienky odborného stanoviska technickej inšpekcie TUV SUD Slovakia 

s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica č. 7165023497/30/20/BT/OS/DOK zo dňa 14.2.2020 

a podmienky spoločnosti SPP-D, a.s. k stavebnému povoleniu. 

e) V prípade použitia miestnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom, musí stavebník 

včas pred realizáciou požiadať obec Nitrianske Pravno ako príslušný cestný správny orgán 

o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.    

f) Na spevnených plochách sa nesmie manipulovať so znečisťujúcimi látkami. 

g) Všetky zrážkové vody budú zvedené na pozemku stavebníka tak, aby neohrozovali 

susedné nehnuteľnosti ako aj priľahlú komunikačnú sieť. Počas prác priľahlú komunikáciu 

neznečisťovať, nepoškodiť neohrozovať bezpečnosť cestnej  premávky.  

h) Pri realizácii stavby rešpektovať postupy, parametre a podmienky uvedené v statickom 

posudku. Akékoľvek zmeny, týkajúce sa nosných konštrukcií je nutné vopred konzultovať 

so statikom.  

i) K návrhu na kolaudáciu predložiť skutkové zameranie stavby oprávnenou osobou. 

j) Stavenisko - priestor, ktorý bude počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie 

stavebných prác, uskladňovanie  stavebných výrobkov, dopravných  a iných zariadení 

potrebných na uskutočňovanie stavby zahŕňa stavebný pozemok  navrhovateľa. 

k) Dodržať zostávajúce podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané 

stavebným úradom obcou Kocurany (pôvodne pre navrhovateľa Obecné služby Kocurany 

s.r.o.) pod. číslom 148/2019,  zo dňa 25.10.2019,   právoplatné dňa 29.11.2019, v ktorom 

sú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

 

 

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na 

základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh 

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

nadobudlo právoplatnosť. 

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych 

nástupcov konania. 

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie  povoľovanej stavby so základnými 

požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými 

požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými 

technickými požiadavkami na výstavbu podľa  § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá 

za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany  verejných záujmov 

vyplývajúcich z platných právnych predpisov.   

 

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre 

realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov: 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-PD-PLO1-2020/007593-002 zo 

dňa 18.2.2020 – Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

Stavebník  Obec Kocurany, 972 02  Kocurany 105 podal na obci Kocurany,  ako  špeciálnom 

stavebnom úrade príslušnom podľa § 3a) ods. 4 a § 16 zákona číslo 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) a podľa 

ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) vykonávajúcom prenesený výkon 

štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

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

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  v dokumentácii pre stavebné povolenie 

označenú pod názvom „Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum – Kocurany“ (ďalej len 

„stavba“), v časti:  E-SO.02 – Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy,  

v zastavanom území obce na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 903/1 (E-KN parc. č. 

391/1), 1600/1, mimo zastavaného územia obce pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 943, 945  

v k. ú. Kocurany.  Stavba, ktorá je predmetom tohto stavebného konania, bola umiestnená 

rozhodnutím obce Kocurany pod. číslom 148/2019,  zo dňa 25.10.2019, právoplatné dňa 

29.11.2019.  

Obec Kocurany, oznámila začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym 

 účastníkom konania. Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska                      

a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením pri územnom 

konaní  a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný 

úrad upustil v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania 
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a ústneho pojednávania. Účastníkom konania a dotknutým orgánom bola daná možnosť 

v lehote do 7 pracovných dní sa oboznámiť s podkladmi rozhodnutia a uplatniť k veci 

námietky. Zároveň aj dotknuté orgány boli upozornené, že podľa ust.  § 61 ods.5 stavebného 

zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej  lehote neoznámi svoje záväzné 

stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej zmene stavby, predpokladá 

sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V oznámení o začatí 

stavebného konania bol stavebník upozornený, že vydanie stavebného povolenia je 

podmienené právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení stavby a splnením podmienok 

citovaného územného rozhodnutia, čo stavebník ku dňu vydávania  tohto rozhodnutia splnil. 

V oznámenom konaní neboli stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania 

a dotknutých orgánov voči povoleniu zmeny stavby rodinného domu.  

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených                

v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním  stavby nie je ohrozený 

Stavebný úrad preskúmal súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce Kocurany. 

V zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kocurany je zámer lokalizovaný v 

rámci lokality 4.5a  a  4.5b: Funkčné využitie: Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné 

budovy (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, §12, odseku 12) – plochy zmiešanej funkcie bývania   

a občianskej vybavenosti - návrh funkčného využitia nezastavaného územia 

poľnohospodársky využívaného na vytvorenie novej štruktúry zástavby s funkčným využitím 

pre umiestňovania stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, 

ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva, ktoré nemajú 

negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje okolie.  

K umiestneniu a povoleniu stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Prievidza; StVPS, a.s., Banská 

Bystrica, závod 03 Prievidza; SSD, a.s., Žilina;  SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, Okresný 

úrad Prievidza odbor krízového riadenia, OR HaZZ, Okresné riaditeľstvo policajného zboru – 

ODI.  Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia resp do podmienok 

územného rozhodnutia číslom 148/2019,  zo dňa 25.10.2019, právoplatné dňa 29.12.2019.   

 

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho 

pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

zmeny stavby. 

 

Projektant stavby:  Ing. Richard Vojtáš, Pribinovo námestie 6, 971 01  Prievidza 

 

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby:    cca    92 000 €. 

 

Navrhovateľ je oslobodený od platenia správnych poplatkov v súlade so zákonom č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov. 
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P o u č e n i e : 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.                            

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote  15 dní 

odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania. 

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý 

napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Kocurany, Obecný úrad, 972 02  Kocurany 105. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Medzibriežková č. 2, 971 01 Prievidza. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho 

súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).   

 

 

 

 

                                        Ing. Vojtech Čičmanec 

                                         starosta obce Kocurany  
 

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad: 

1. Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní. 

Stavebné povolenie sa doručí: 

1. stavebníkovi 

2. ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného 

povolenia  

3. a/a 

 


