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OBEC LUTILA 
966 22 Lutila 

Stavebný úrad 

Číslo spisu: 30/2014                                                                                                        Lutila 
Vybavuje: D. Szarvasová                                                                                                dňa 21.2.2014 

 
 

 

 

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 
 

 Obec  Lutila,  príslušný správny orgán,   podľa  zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117, § 119 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona číslo 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, prerokovala žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia zo dňa 21.1.2014 na stavbu „Rekonštrukcia športovej haly“  na pozemkoch parc. č. 
C KN 1574/8, CKN 1574 v katastrálnom území Žiar nad Hronom stavebníka: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. 
Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom – IČO: 00321125 zastúpené primátorom Mgr. Peter Antal, 
ktorého účastníkmi sú: Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom; Architekti – 
DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom; ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou  a  na 
základe  jeho  výsledkov,  podľa §  62, v spojení  s § 37 a § 38  stavebného zákona a  v súčinnosti so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva  
toto 
       

r o z h o d n u t  i e : 
 
Podľa § 66 v spojení s § 39, § 39a  stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú  niektoré ustanovenia stavebného zákona a  § 16 cestného zákona, sa 
        
 
 
stavba:   „Rekonštrukcia športovej haly“       
na pozemkoch parc. č:  C KN 1574/8, CKN 1574   
kat. územie:   Žiar nad Hronom 
stavebníkovi:  Mesto Žiar nad Hronom, zastúpené primátom mesta  Mgr. Peter Antal 
so sídlom: Štefana Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom   
IČO: 00321125               

 
povoľuje. 

 
 

  
I.   Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  
 

1. Športová hala sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom na 
parcele č. CKN 1574/8 v zastavanom území. Stavba sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta, 
v rekreačno – športovej zóne mesta. Pôvodne stavba bola realizovaná ako telocvičňa, ktorá mala 
po dobudovaní športovej haly, slúžiť pre doplnkový tréning a športové zápolenie za malej účasti 
divákov. Objekt je osadený na svahovitom pozemku. Stavba bude svojim vzhľadom 
a architektonickým riešením zodpovedať svojmu halovému charakteru a nadväzovať na 
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architektúru jestvujúceho objektu. Objekt je prízemný tvorený celkovo jednoloďovou halou, hmota 
pôvodného objektu ostane zachovaná, len sa upraví novým opláštením stavby.  
Pri rekonštrukcii haly dôjde k výmene fasádnych konštrukcií ako aj pribudovaniu tribúny. Tribúna 
je situovaná mimo súčasný obrys haly. Prístavba bude maximálnej šírky 8,5 metra a to na celú 
dĺžku halového objektu – 245 m2. Vzhľadom k tomu, že medzi pristavanou tribúnou a pôvodnou 
halou ostane pôvodné stĺporadie fasádnych stĺpov haly, tieto je nutné čo do počtu redukovať. 
Vyrezaniu stĺpov bude predchádzať nové vyrezanie trojice stĺpov v nových polohách medzi 
ktorými sa vytvorí nosník nesúci jestvujúcu strechu objektu, ako aj novú strechu tribúnovej 
prístavby. Nové stĺpy budú osadené na nových pätkách zhotovených medziľahlých polohách, 
medzi jestvujúcimi základovými konštrukciami haly. Samotná prístavba tribúny bude čo do 
konštrukcie tvorená oceľovou rámovou konštrukciou. Hľadisková časť bude vykonzolovaná – čo 
umožňuje dosiahnuť priestor pre väčší počet divákov. Na tribúne sa vytvorilo sedem rád 
s miestami na sedenie pre 281 návštevníkov + priestor pre 24 stojacich. Na úrovni hracej plochy 
(pôvodné zádverie) vznikne priestor na poskytnutie prvej pomoci a priestor vyhradený pre 
imobilných  - dve miesta. V priestoroch terajších šatní sa vytvoria dve klubové miestnosti pre 
volejbalový a basketbalový klub. Šatňa pre rozhodcov, ktorá bude slúžiť aj pre posilňovňu. 
Priestory na hornom podlaží sa stavebnou úpravou spoja do jednej miestnosti. Opláštenie haly sa 
navrhuje sendvičovými panelmi hrúbky 12 cm a strecha bude zateplená z hornej strany strešných 
väzníkov skladanou strechou.  

2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, 
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno  urobiť bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. Zodpovedným projektantom je Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 
965 01 Žiar nad Hronom.  

3. Napojenie na inžinierske siete: na jestvujúce prípojky a prístupy. 
 4.  Ku dňu kolaudácie musí byť uzatvorená zmluva na odvádzanie zrážkovej vody do verejnej 

kanalizácie z aktuálnych plôch, ktoré tvoria súčasť objektu športovej haly. 

 S realizáciou rekonštrukcie haly v zmysle PD spracovanej spoločnosťou Architekti – DE, 
s.r.o., Šoltésovej 22, Žiar nad Hronom StVPS, a.s. súhlasí. 

 5. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP“ a „BP“) jestvujúcich plynárenských 
zariadení (ďalej len PZ) a pre stavbu navrhovaných distribučných PZ podľa § 79 a § 80 Zákona 
o energetike a o zmene  niektorých zákonov č. 251/2012. 

 Dodržať ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., Zákona NR SR č.   251/2012 
Z.z. v znení neskorších dodatkov, Stavebného zákona  

 Pred zahájením zemných prác je žiadateľ o pripojenie (investor) povinný zabezpečiť 
cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení 

 V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení SPP –distribúcia, a.s. 
bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré 
rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m 

 O vytýčenie plynárenských zariadení v teréne je možné požiadať na základe písomnej 
objednávky na adrese: 
o  SPP –distribúcia, a.s. Bratislava, pracovisko: Banská Bystrica, Havranské 1, 974 
04 Banská Bystrica 
o  e-mailová adresa: ivana.pfefferová@spp-distribucia.sk   č. tel. 048/626 57 42 

 Pripojovací plynovod - Existujúci plynovod DN75 PN 100 ukončený HUP v DRZ 

 Existujúce obchodné meradlo odberu zemného plynu plynomer rotačný typ ROMET G25 
s prepočítavačom ELCOR 94, ktorý je umiestnený na STL časti OPZ, v pôvodnej DRZ 
podľa – „Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene 
alebo rekonštrukcii plynových spotrebičov v existujúcom OPZ, ev.č.: „9008071013“, časť  
- 1.2.5. 

 Odvetranie priestoru umiestnenia meradla (plynomeru) zabezpečiť podľa STN 38 6442, 
PTN 100 16 č. 4.7., 5.2., 5.3. a 5.4 

 Číselník plynomeru nesmie byť vyššie ako 1,8 m a menej ako 1,0 m nad úrovňou terénu 
resp. podlahy 

 Pred meradlom a za meradlom zemného plynu umiestniť guľový uzáver 

mailto:ivana.pfefferová@spp-distribucia.sk
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 OPZ musí spĺňať podmienky ochrany pred statickou elektrinou a pred bleskom 
(pospojovanie, uzemnenie). 

 Pred realizáciou zmien na OPZ, ktoré si vyžiadajú demontáž meradla je žiadateľ povinný 
predložiť „Žiadosť o demontáž meradla“ prevádzkovateľovi distribučnej siete – ak je 
potrebné meradlo zdemontovať 
Pred montážou meracej zostavy, ak bolo meradlo zdemontované, predložiť (min. 1 deň 
vopred) na Stredisko MaT LC Zvolen nasledovné doklady, inak montáž meradla nebude 
vykonaná - „Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. ku žiadosti o predchádzajúci súhlas 
k zmene alebo rekonštrukcii plynových spotrebičov v existujúcom OPZ, ev.č.: 
„9008071013“ 

- Správu o odbornej skúške a prehliadke OPZ časť plyn (predložiť k nahliadnutiu) 
- Kópiu osvedčenia o vykonaní tlakovej skúšky 
- Správu o odbornej skúške OPZ časť elektro, vrátane ochrany pred statickou 

elektrinou a ochrany pred bleskom (predložiť k nahliadnutiu) vystavenú revíznym 
technikom pre elektrické zariadenia triedy B 

- Informáciu o prítomnosti odborného pracovníka pri napúšťaní plynu do OPZ 
(zabezpečí dodávateľ k montáži meradla v deň montáže meradla) 

V prípade, že žiadateľ o pripojenie nesplní podmienky uvedené vo „Vyjadrenie SPP – 
distribúcia, a.s. ku žiadosti o predchádzajúci súhlas k zmene alebo rekonštrukcii 
plynových spotrebičov v existujúcom OPZ, ev.č.: „9008071013“, SPP – distribúcia, a.s. 
má právo odmietnuť pripojenie do distribučnej siete. 

   6. Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica (KPÚ) ohlásiť písomne alebo telefonicky 
minimálne 5 dní vopred termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou dostavbou. 

 Umožniť zamestnancom KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác 
súvisiacich s predmetnou dostavbou. 

 Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa 
§ 127 ods. 1a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým 
úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov. 

 Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo 
nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 
048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 
náleze. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo 
ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa 
ohlásenia. Do obhliadky 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. 

7. V stavbe bude zabezpečená trvalá obsluha v mieste umiestnenia ústredne  elektrickej požiarnej 
signalizácie alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou v zmysle 
požiadaviek § 14 odst. 4 vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej 
požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej  kontroly.  

8. K zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity zrealizovať rekonštrukciu NN prípojky 
s umiestnením elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto. Pred ER musí byť rovný 
voľný priestor aspoň 800mm a jeho stred musí byť vo výške 1100 až 1700mm nad terénom.  

 Kompletnú projektovú dokumentáciu spracovanú cudzím dodávateľom, ktorá bude spĺňať 
vyššie uvedené podmienky potrebné predložiť na vyjadrenie SSE-D, a.s. 

 V predmetnej lokalite sa podzemné káblové vedenie NN nachádzajú. Toto vedenie 
v niektorých častiach môže kolidovať s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej 
bezprostrednej blízkosti preto je potrebné toto vedenie rešpektovať pri prácach. 

 Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladá SSE- D, a.s. na situačnom 
výkrese ako prílohu ich vyjadrenia. (červenou –VN vedenia, zelenou NN vedenia, plnou 
čiarou – podzemné vedenia, prerušovanou – nadzemné vedenia). 
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 Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii 
výkopových prác neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľnestojacich 
istiacich skríň, a celistvosť uzemňovacej sústavy. 

 V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť 
vytýčením v teréne. Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí 
v majetku tretích osôb. 

 Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D na základe objednávky 
vytýči určený pracovník SSE, a.s. z príslušného Strediska PaU VN a NN Žiar nad Hronom 
( ďalej len PaÚ), tel.: 041/5196505. Predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových 
vedení situáciu vydanú SSE – D, a.s.. 

 V prípade obnaženia častí el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor 
prizvať zástupcu SSE, a.s. zo strediska PaÚ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom 
do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia. 

 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach 
v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne 
prejednať postup prác na príslušnej PaÚ.  
Porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe 
SSE, a.s. 

 V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať pri ukladaní podzemných inž. sietí 
manipulačný priestor min. 1meter od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. 
V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSE – D, a.s. nezodpovedá 
za poškodenie Vášho zariadenia. 

 Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. 

 Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. 
9. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať 

u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/ 

 Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
možnú polohovú odchýlku +,- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy 
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie( napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy PTZ 

 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PZP  

 Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 

 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie ( 
zákrytové dosky, fólia, markery) 

 Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/7732032, mob. 
0907721378 

 Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami ( vzhľadom na to, že 
Ornage nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 
vedenia), 

 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa 
a správcu PTZ 

10. Výška komína a ich prevýšenie cez hrebeň strechy musí byť v súlade s Prílohou č. 9 Vyhlášky č. 
410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.  

11. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a ich doplnení v znení neskorších predpisov. 
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 Odpady, ktoré vzniknú  pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre 
potreby investora. 

 Nevyužiteľné  odpady  z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke 
odpadu. 

12. K realizácii stavby je potrebný súhlas prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie. 

 Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vodného zákona.  
13. Dodržať podmienky uvedené v § 2až 5 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na telovýchovné – športové zariadenia (osvetlenie, vetranie, podlahy a steny 
športoviska, šatne, umyvárne, záchody pre divákov podľa § 5 ods. 5 citovanej vyhlášky). 
Miestnosť ošetrovne vybaviť materiálno – technicky a personálne minimálne v rozsahu 
ambulancie telovýchovného lekárstva v súlade s osobitným predpisom a viditeľne označiť názvom 
ošetrovňa, čo je v súlade s § 3 ods. 3 citovanej vyhlášky. Miestnosti pre upratovačku vybaviť 
výlevkou, čo je v súlade s § 5 ods. 8 citovanej vyhlášky. Zabezpečiť šatňu pre trénerov, čo je 
v súlade s § 5 ods. 7 citovanej vyhlášky. 

 Riešiť účinné vetranie všetkých miestností bez prirodzeného vetrania. 
14. Pred začatím stavby vytýčiť v teréne  všetky jestvujúce  inžinierske siete. 
15. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, Vyhlášku MŽP SR č. 
532/2002 Z. z. a príslušné slovenské technické normy. 

16. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám 
na stavby podľa § 43d stavebného zákona. 

17. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

18. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. 
Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby. Do 15 dní od jeho výberu je potrebné nahlásiť 
zhotoviteľa stavebnému úradu Obci Lutila. .  

19. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2016. 
20. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby. 
21. Po ukončení stavebných prác, v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému 

úradu návrh na kolaudáciu stavby. 
22. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme, v súlade s § 66 ods.3 písmena c)  stavebného  zákona  

predložiť, certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona 90/1988 Z. 
z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov na všetky použité  stavebné výrobky. 

23. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

24. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov, keď 
nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. 

25. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov 
konania. 

 
 
II. Námietky účastníkov konania neboli podané. 
 

 
 

Odôvodnenie: 
 

Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom – IČO: 00321125, 
zastúpené primátorom Mgr. Peter Antal, podalo dňa 21.1.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu „Rekonštrukcia športovej haly“  na  pozemkoch  parc. č. CKN 1574/8, CKN 1574 v katastrálnom 
území Lutila.  

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo  začaté spojené územné   a stavebné konanie.    
  
Stavebný úrad – Obec Lutila písomne dňa 29.1.2014 č. spisu: 30/2014 oznámil účastníkom 

konania začatie  spojeného územného a stavebného konania  dotknutým orgánom  známym účastníkom 
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konania doručené jednotlivo, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a pretože mu boli známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil,  podľa  
§ 61 ods. 2 v spojení s §  36, ods.2   stavebného zákona, od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania. 

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona mohli  účastníci konania svoje námietky a pripomienky 
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia s poučením, že inak sa na ne 
neprihliadne. V súlade s § 61 ods. 5 stavebného zákona mali možnosť v rovnakej lehote oznámiť  svoje 
stanoviská a námietky  dotknuté orgány. V určenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky resp. 
stanoviská.  

  
Predložená žiadosť bola  preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62, v spojení  s § 37 a § 38   

stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a  uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti,  ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.  

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa vyjadrili: 
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Žiar nad Hronom 
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS 
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOO 
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH 
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK 
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava – zo stanoviska vyplynulo, že nie je dotknutý orgán, preto 
sa im rozhodnutie nebude doručovať 
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  závod 06  Zvolen,  Žiar na Hronom 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom 
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, Banská Bystrica  
- SPP – D, a .s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava  
- SSE – D, a.s, Žilina 
- Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica 
    Ich  stanoviská sú súhlasné a prípadné podmienky sú  rešpektované vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia a je ich nutné rešpektovať v plnom rozsahu. 

 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
 
Stavebník  je oslobodený od správnych poplatkoch, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších úprav. 
 

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
 
 
 
Poučenie: 

 
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad - Obec  
Lutila. 

 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom. 
 

 
 
 
 

      
                                                                                                          

Ján Pružina 
                                                                                          starosta  
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Toto rozhodnutie bude, v súlade s  § 69 ods.2  v spojení s § 42 ods. 2 stavebného zákona, 

doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe tohto rozhodnutie: 
 -   vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní 

       -   vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete 
 
 
Vyvesené: .................................................. 
 
 
Zvesené: .................................................... 

 
                                                                                       
                                                                                     ................................................ 
                                                                                                podpis a pečiatka 

 
 

 
 
 
 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Mesto Žiar nad Hronom, primátor Mgr. Peter Antal, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
2. Architekti – DE, s.r.o., Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom 
 
Na vedomie :  
1. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti životné prostredie 
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Žiar nad Hronom 
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06 Zvolen,  
     Ul.  SNP 125, 965 54   Žiar nad Hronom 
4.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom 
5.  Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8,  975 65 Banská Bystrica  
6.  SPP – Distribúcia , a .s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
7.  SSE – Distribúcia, a.s, Pri Rajčianke 2927/8,  010 47  Žilina 
8.  Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica 

 
Po právoplatnosti:  
1. Mesto Žiar nad Hronom, primátor Mgr. Peter Antal, Ul. Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
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