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Číslo spisu: 769/2018, O:4764/2018                                   Žiar nad Hronom: 05.03.2018 
Vybavuje: Ing. Mešťanová 
 
  
 

 

 

 
 

                                         V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

  
Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je, podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 117 zákona  číslo  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným úradom, 
posúdilo žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu číslo 401, ul. Jiráskova 25, 965 01 Žiar nad 
Hronom, IČO 35986247, zo dňa 09.01.2018, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje Milan Pupík, 
Stará cesta 17/64, 972 11 Lazany, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového domu        
č. 401, na  ul. Jiráskova v  Žiari nad Hronom a prístavba železobetónových lodžií Ekonorm-Sk“ na obytnom 
dome  súp. číslo 401, stojacom na pozemku parc. č. CKN 564 v katastrálnom území Žiar nad Hronom a na 
základe výsledkov konania podľa § 58,  § 62 stavebného zákona v súčinnosti so zákonom č. 71/1976 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
 

rozhodlo takto: 
 
podľa § 66 stavebného zákona a v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú  
niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa pre 
stavebníka: Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu číslo 401, ul. Jiráskova 25, 27, 29,             
965 01 Žiar nad Hronom 
   

p o v o ľ u j e 
 
 
stavba: „Obnova bytového domu č. 401, na ul. Jiráskova v  Žiari nad Hronom a  prístavba 
železobetónových  lodžií Ekonorm-Sk“  na obytnom dome  súp. číslo 401 
na pozemku parcelné číslo: CKN 564 
v katastrálnom území: Žiar nad Hronom 
 
 
I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Projekt rieši stavebné úpravy - zateplenie bytového domu číslo súpisné 401 a  prístavbu 18 

predsadených montovaných železobetónových lodžií. Podľa projektovej dokumentácie sa zateplí 
obvodový plášť bytového domu s ETICS z minerálnej vlny hr. 120mm so zápustnou montážou kotiev, 
ostenia, nadpražia, časti pod parapetami budú zateplené TI hr. 20-30mm, povrchová úprava sokla bude 
riešená 300mm nad terénom -  marmolit a 300mm po hranu pivničných okien omietka – farba hnedá.V 
styku ETICS s vedľajším bytovým domom je riešená dilatácia s dilatačným V profilom, zateplenie stropu 
technického podlažia TI z minerálnej vlny hr.100mm, ktoré sa bude realizovať v  II. etape obnovy 
bytového domu. Ako nová vonkajšia omietka kontaktného zatepľovacieho systému je navrhnutá 
tenkovrstvá omietka hr. 1,5mm. Súčasťou zateplenia sokla zasahujúceho pod úroveň terénu je aj 
oprava zvislej hydroizolácie bytového domu, kde okolo bytového domu sa zrealizuje nový okapový 
chodník v celkovej šírke 450mm. Na bleskozvode budú demontované zvody, ktoré sa vymenia za nové 
zo zliatiny ALMgSi a budú napojené na pôvodné uzemnenie BD. Konzoly zvodov bleskozvodu budú  
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nahradené novými predĺženými o hrúbku zateplenia. Zvodové rúry budú nové, pozinkované, 
namontované na nové konzoly zohľadňujúce hrúbku zateplenia. Žľaby budú nové pozinkované, 
namontované do pôvodných hákov, zvody budú zaústené do nových čistiacich prvkov a následne bude 
zhotovené nové ležaté potrubie pre odvod dažďovej vody. Nové predsadené železobetónové lodžie 
budú zrealizované v mieste pôvodných okenných konštrukcií. Z juhovýchodnej strany bude 
zrealizovaných 15 železobetónových lodžií o rozmere 3460x1475mm (plocha 4,70m²), z juhozápadnej 
strany 3 lodžie o rozmere 2700x1200mm (plocha 3,24m²). Nad poslednou lodžiou bude strešný panel 
opatrený AL farebným plechom vyvedeným min. 150mm na fasádu BD. 

2. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Vladimír 
Golis, GOLD PROJECT, s. r. o., Okružná 689/5, 022 04 Čadca, registračné číslo 5372*I1. Projektant 
zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť projektu. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. 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. 

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

6. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, 
stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

7. Vyznačiť priestor, kde sa budú stavebné práce realizovať a kde hrozí prípadné nebezpečenstvo úrazu 
pre verejnosť. 

8. Zabezpečiť plynulý priechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta). 
9. Prípadné znečistenie verejného priestranstva odstráni stavebník bezodkladne. 
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľom stavby bude EKONOMSERVIS, s. r. o., Staškov 

536, 023 53 Staškov. Zhotoviteľ zabezpečí odborné vedenie stavby. 
11. Systémy dodatočného zateplenia môžu realizovať firmy, ktoré majú licenciu na vykonávanie 

zatepľovacích prác a zaškolených pracovníkov v danej oblasti. 
12. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2018. 
13. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu 

začatie stavby. 
14. V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník v lehote minimálne 15 pracovných dní pred 

použitím verejného priestranstva požiada na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, odbor EaF o záber 
verejného priestranstva. K žiadosti stavebník priloží právoplatné stavebné povolenie. 

15. V prípade, že pri stavebných prácach bude použité lešenie, bude toto opatrené ochrannou sieťou. 
16. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie: 
- v priebehu realizácie stavby dodržiavať zákon č. 79/2015 o odpadoch, 
- odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby 

investora, 
- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch, 

- zakazuje sa podľa § 13 ods. 3 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom 
mieste ako na mieste na tom určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade 
so zákonom o odpadoch, 

- pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta jej 
vzniku je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch, 

- stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 
písm. b) bod 5 zákona o odpadoch; k žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré 
vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu tohto vyjadrenia. 
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Mesto Žiar nad Hronom, ako orgán územného plánovania: 
- Pri vytváraní nových architektonických  prvkov  - balkónov, loggií, markíz alebo výčnelkov na 

obvodových stenách bytových domov v rámci obnovy bytových domov dodržať zásadu jednotného 
vyhotovenia  všetkých prvkov na celom objekte. Prvky musia byť citlivo konštrukčne a materiálovo 
vyhotovené tak, aby tvorili nerušiaci doplnok objemu stavby. Umiestnenie prvkov  nesmie narúšať 
kompozíciu priečelia, musí byť systematické, pri rešpektovaní  estetických kritérií; v prípade, že 
viaceré objekty tvoria hmotovo-priestorový celok, zachovať princíp jednotného vyhotovenia prvkov 
v celom celku;, 

- pri obnove bytových domov rešpektovať farebnosť existujúcej okolitej zástavby pri dodržaní zásady 
nevytvárania výrazných kontrastov a protikladov medzi susediacimi objektmi. Prednostne uplatňovať 
farebné odtiene pôvodnej zástavby.  Nepoužívať ako prevládajúce farby neobvyklé farebné odtiene 
(modrá, zelená, fialová, červená, čierna). nesmie narúšať kompozíciu priečelia, musí byť 
systematické, pri rešpektovaní  estetických kritérií; v prípade, že viaceré objekty tvoria hmotovo-
priestorový celok, zachovať princíp jednotného vyhotovenia prvkov na celom celku; 

- z estetického hľadiska uprednostniť riešenie, aby vrchná hrana základovej pätky nevyčnievala nad 
odkvapový chodník, alebo aby s ním bola v jednej úrovni, resp. pod odkvapovým chodníkom. 

 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica 
- zabezpečiť ochranu zariadení verejného vodovodu, konkrétne sa jedná o uzáver vody s liatinovým 

poklopom v blízkosti zariadenia staveniska, 
- v prípade potreby riešiť opravu potrubia verejného vodovodu nachádzajúceho sa v navrhnutom 

zariadení staveniska, vlastník zariadenia na vlastné náklady zabezprčí sprístupnenie terénu 
v dotknutom úseku, 

- v ochrannom pásme verejného vodovodu t.j. min. 1,50m pôdorysne na obidve strany bez súhlasu 
prevádzkovateľa neumiestňovať dočasné ani trvalé stavby, 

- pre umiestnenie zariadenia staveniska podľa predloženej dokumentácie SP dávame súhlas – 
uvedená podmienka platí i pre sprístupneniu terénu v dotknutom úseku. 

 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.);  dodržať 

ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu, 
- 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 sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Jana 
Medveďová, jana.medvedova@telekom.sk, +421 45 6790949, 

- v zmysle  § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby zakreslí priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant,  

- v zmysle § 66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z. z., uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky 
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
a zrealizovať prekládku SEK, 

- 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 zaradení, 

- 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 DIGI SLOVAKIA, s. r. o., 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma, 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, 

- v prípade, že stavebník 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,  

mailto:jana.medvedova@telekom.sk
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- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu; vzhľadom k tomu, že na záujmovom 
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme stavebníka na povinnosť vyžiadať si 
odborné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o.,  na povrchu 
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej 
doručenia na adresu spoločnosti alebo ju stavebník odovzdá technikovi: Jaromír Rakyta, 

jaromir.rakyta@telekom.sk, +421 45 6790950, 0914701030, 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti Všeobecné podmienky ochrany SEK, 

- v prípade napojenia  nehnuteľnosti na verejnú elektronickú sieť úložným vedením, doplniť  do 
projektu pre územné rozhodnutie  telekomunikačnú prípojku, 

- v prípade, že zámer stavebníka, 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, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom. a. s.; 

-  vypracovať projektovú dokumentáciu v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, 
-  odsúhlasiť  projektovú dokumentáciu v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. 
V lokalite predmetu stavby  je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 
0907877907.V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, žiadateľ vykoná 
všetky objektívne opatrenia tým, že zabezpečí: 
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
- preukázateľné oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 
- upozorní zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
- upozorní zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), 
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu 

vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
- zhutní zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
- bezodkladne oznámi každé poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129, 
- overí výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez 
ich vedomia), 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať 
len so súhlasom povereného zamestnanca ST, 

- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) podať žiadosť o 
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk), 

- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
17. Splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a  nebytových priestorov bytového domu č. 401,                    

Jiráskova 25, 27, 29, Žiar nad Hronom zabezpečí upovedomenie vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v obytnom dome o vydaní stavebného povolenia jeho vyvesením na verejne prístupnom 
mieste  v obytnom dome po dobu 15 dní. 

18. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu 
návrh na kolaudáciu stavby. 

19. Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so 
stavbou začne v tejto lehote. 

20. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Po uplynutí 15 
dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 

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

mailto:jaromir.rakyta@telekom.sk
mailto:zlievsky@zyry.sk
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II. Námietky účastníkov konania neboli podané. 
 
 

Odôvodnenie: 
 

 
        Dňa 09.01.2018 podali Vlastníci bytov a  nebytových priestorov domu č. 401, ul. Jiráskova 25,             

965 01 Žiar nad Hronom, IČO 35986247, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje Milan Pupík, Stará 
cesta 176, 972 11 Lazany, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnova bytového domu        
č. 401, na  ul. Jiráskova  v  Žiari nad Hronom a prístavba železobetónových lodžií Ekonorm-Sk“ na obytnom 
dome  súp. číslo 401, stojacom na pozemku parc. č. CKN 564 v katastrálnom území Žiar nad Hronom.  

 
Podľa výpisu z  katastra nehnuteľností LV č. 1303 je obytný dom súpisné číslo  401 na pozemku parc. 

č. CKN 564 v  katastrálnom území Žiar nad Hronom vo vlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov 
a  nebytových priestorov. 
 

Stavebný úrad pod číslom spisu 769/2018, O:1834/2018 zo dňa 01.02.2018 oznámil začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom jednotlivo a ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 
v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.  
 

V oznámení stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 stavebného zákona upozornil  
účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného 
zákona upozornil dotknuté orgány, že svoje stanoviská mohli uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej mohli 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej  lehote neoznámi svoje stanovisko     
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň 
stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov 
rozhodnutia. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom vyvesené dňa 
01.02.2018, zvesené dňa 19.02.2018. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené v obytnom dome        
č. 401 na ul. JIráskova vo vchodoch č. 25, 27, 29 v dňoch od 01.02.2018 do 19.02.2018. Počas zverejnenia 
oznámenia o začatí konania o vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne 
pripomienky a námietky účastníkov konania, resp. stanoviská dotknutých orgánov.  
 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, v konaní bolo 
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa požiadavky určené vyhláškou 
MŽP SR 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. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby. 

 
K projektovej dokumentácii sa vyjadrili: Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Okresné riaditeľstvo Hasičského a  záchranného zboru Žiar nad Hronom, Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s., Bratislava  a  mesto Žiar 
nad Hronom, ako  orgán územného plánovania.  Ich stanoviská sú kladné, podmienky v nich uvedené sú 
zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
 

Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 200,00 €. 
 

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

Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní 
odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na stavebný úrad – mesto Žiar nad Hronom,            
Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom. 

 
Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom. 

 
 
 
 
 
  
       
                                                                                                       Mgr. Peter Antal 
              primátor 

 
 
 
 Toto rozhodnutie bude v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. 

Na základe toho je príslušný úrad povinný toto rozhodnutie po jeho doručení: 
-   vyvesiť po dobu 15 dní na úradnej tabuli, jeho vyvesenie zverejniť na webovej stránke mesta 
-   vyvesiť v jednotlivých vchodoch bytového domu číslo súpisné  401 (vchod č. 25, 27, 29) 

 
 
   

 
Vyvesené dňa:.........................................                           Zvesené dňa:........................................... 
 
 
 
 
 
             ............................................... 
                      pečiatka a podpis                                
 

 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou 
Na vedomie: 

2. SBD 401, Jiráskova 25, 965 01 Žiar nad Hronom 
3. Milan Pupík, Stará cesta 176, 972 11 Lazany 
4. Ing. Vladimír Golis, GOLD PROJECT, s. r. o., Okružná 689/5, 022 04 Čadca 
5. mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom 
6. mesto Žiar nad Hronom – OEaF - Ing. Beliančinová 
7. mesto Žiar nad Hronom – OŽP- Ing. Gendiarová 
8. Okresný úrad v Žiari nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom 

 


