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Číslo spisu: 2225/2019 O:24948/2019               Žiar nad Hronom: 23.09.2019   
Vybavuje: Ing. Rapčan Maslenová  
 
 

  

 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, 
posúdilo žiadosť stavebníka Iveta Beňová a Štefan Beňo, obaja bytom Nám. Matice slovenskej 404/11, 
965 01 Žiar nad Hronom v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou Ing. František VÍŤAZKA – 
STAVIT, inžiniersko – architektonické služby, so sídlom Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:33337047 
(ďalej len „stavebník“) o vydanie povolenia zmeny v užívaní časti stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby 
„Zmena účelu využitia obchodných priestorov na ubytovanie v byt. dome č. 1509“, na pozemkoch parcelné 
čísla CKN 700/13 a CKN 700/89 v katastrálnom území Žiar nad Hronom obec Žiar nad Hronom a na základe 
výsledkov konania, podľa § 62 stavebného zákona rozhodlo takto: 

 
Po preskúmaní žiadosti podľa § 85 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 23 Vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z. (ďalej len „Vyhláška 453/2000 Z. z.“), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a Vyhlášky 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 (ďalej len „Vyhláška 532/2002 Z. z“), príslušný 
stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 Vyhlášky 453/2000 Z. 
z.  

 

p o v o ľ u j e 
 
stavbu: „Zmena účelu využitia obchodných priestorov na ubytovanie v byt. dome č. 1509“   
na pozemkoch parcelné čísla:  CKN 700/13 a CKN 700/89 
v katastrálnom území:  Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom.  
 
                           
I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
1. Predložená projektová dokumentácia rieši zmenu účelu využitia obchodných priestorov na obytné. 

Zmenou dôjde k vytvoreniu 4 gasoniek so samostatným vstupom. Dispozičné riešenie garsoniek bude 

rovnaké, bude obsahovať vstupnú chodbu, WC s kúpeľňou a obytnú izbu s kuchyňou. Presvetlenie bude 

oknami v obvodovej časti bytového domu. Odvetranie kúpeľní bude núteným vetraním. Vstup do 

garsoniek bude zo spoločnej chodby. Samostatný vstup bude aj do priestoru rozdeľovača existujúceho 

podlahového vykurovania. 

2. Napojenie na inžinierske siete: 
Dopravné napojenie – doplnená odstavná plocha pre motorové vozidlá bude predmetom samostatného 

povolenia v zmysle zákona č. 135/1991 Z. z. (cestný zákon), riešenie zabezpečenia primeraného počtu 

odstavných a parkovacích stojísk musí byť upravené tak, aby parkovacie miesta boli vytvorené na 

pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa a nedošlo k úbytku existujúcich parkovacích miest v lokalite na Ul. 

Sládkovičova 

Napojenie na elektrickú energiu – vnútorná inštalácie začne v rozvádzači RP, do ktorého bude privedený 

prívod z RE káblom CYKY5cx6, ktorý v RE je istený ističom 25A/B. Z rozvádzača RP budú napojené 

bytové rozvádzače R1,2,3,4. Inštalačné rozvody budú vedené káblom CXHKE pod omietkou nad 
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podhľadom. Istené budú ističmi podľa jednopólovej schémy príslušného rozvádzača. Svietidlá v soc. 

zariadeniach budú v minimálnej výške 2,25 m nad podlahou. Osvetlenie komunikačných priestorov bude 

svietidlami so snímačom pohybu.  

Vzduchotechnika – nútené vetranie novovzniknutých priestorov garsoniek – kúpeľní, ktoré nie je možné 

vetrať prirodzene bude zabezpečené nástennými odsávacími ventilátormi opatrenými spätnou klapkou. 

Výfuk vzduchu bude cez protidažďové žalúzie cez fasádu objektu. 

Napojenie na vodu – na existujúci rozvod stúpacích potrubí 

Odkanalizovanie - z jednotlivých zariaďovacích predmetov do existujúceho stúpacieho potrubia 

Vykurovanie – teplovodné podlahové vykurovanie napojené zo spoločných častí bytového domu KOST. 

Na teplovodnej sústave nebudú uskutočňované žiadne zmeny. V miestnostiach budú 

osadené termostaty pre reguláciu každého okruhu samostatne na základe teploty 

v miestnosti. 

3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v konaní, 
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. František Víťazka, č. oprávnenia 
2952*A1. 

4. Projektant zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť 
projektu. 

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

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášku 532/2002 Z. z. a príslušné slovenské 
technické normy. 

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

8. 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. 

9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude zvolený výberovým konaním, zhotoviteľ 
zabezpečí odborné vedenie stavby. Zhotoviteľa nahlásiť na tunajší stavebný úrad do 15 dní od jeho 
výberu. 

10. Stavba bude ukončená najneskôr do 12/2020. 
11. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona nahlásiť stavebnému úradu 

začatie stavby. 
12. Stavebník pri realizácii stavby dodrží podmienky uvedené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých 

orgánov: 
Okresný úrad Žiar nad Hronom – odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-003914-
2/2019 č. záznamu 0011422/2019 zo dňa 20.03.2019: 
- V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a s ním 

súvisiacich vykonávacích predpisov. 
- Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre stavebníka. 
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 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 to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v 
súlade so zákonom o odpadoch. 

- Pred použitím stavebného odpadu je stavebník ako držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán 
štátnej správy odpadového hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

- Stavebník po realizácii stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobe 
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby. 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, č. K/2019/00353-2 zo dňa 09.04.2019: 
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- Ku kolaudácii predmetnej stavby predložiť doklad s vyhovujúcou kvalitou pitnej vody v rozsahu 
minimálneho rozboru pri zásobovaní objektu pitnou vodou z verejného vodovodu v 
zmysle požiadaviek § 2 ods. 5 písm. b) Vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 

- Zabezpečiť pre nové bytové jednotky priestor na odkladanie potravín, čo je v súlade s požiadavkou 
STN 73 4301 Budovy na bývanie, 7 byt, 7.3 Príslušenstvo bytu. Priestor na ukladanie potravín sa 
musí vetrať v súlade s bodmi 4.2.2.4 a 4.2.2.5 citovanej STN 

 SSD, a.s., Žilina, č. 4300100190 zo dňa 13.03.2019: 
- Vyhotovenie rozvádzača merania musí byť v zmysle „Zásad a podmienok montáže 

a prevádzkovania merania elektriny, príloha ó 1" zverejnených na internetovej stránke www.ssd.sk.  
- 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 800mm. 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 odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o 
podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk. 

- Vlastník dotknutej nehnuteľnosti je podľa § 35 a § 36 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je 
povinný umožniť SSD,a.s. montáž určeného meradla a nevyhnutný prístup k odbernému 
elektrickému zariadeniu. 

- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x25 Ampér. 
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod 

od bodu pripojenia definovaného v bode 2 a 3. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s " 
Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej 
sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na 
stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod od istiacej skrine po elektromerovú rozvodnicu (ďalej len 
ER) vrátane, si realizuje stavebník na vlastné náklady. 

- Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých 
nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na 
vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. 

- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na 
montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po 
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a 
Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na 
požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike. 

- Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s 
Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spola s týmto vyjadrením. 

- Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSB, 
Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a 
splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného 
elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle 
do SSD. Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického 
zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na 
stránkach www.ssd.sk. a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. 
Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia 
technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo 
strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ G uzatvorenie Zmluvy o 
dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, 
ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej 
sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok 
pripojenia. Po montáží určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny. 

- SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú 
sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná 
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realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko 
SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. 

 
13. Pred začatím akýchkoľvek zemných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a dodržať   

podmienky určené pri ich vytýčení. 
14. Stavebník počas realizácie stavby zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovať negatívny 

vplyv  výstavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú pohodu bývania a nedôjde k spôsobeniu 
škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach. 

15. Stavebník vyznačí priestor, kde sa stavebné práce budú realizovať, aby sa zabránilo prípadnému 
nebezpečenstvu úrazu verejnosti. 

16. V zmysle § 46 písm. d) stavebného zákona je stavebník povinný viesť od prvého dňa prípravných prác 
až do skončenia stavebných prác stavebný denník. 

17. Pri vykonávaní stavebných prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prípustnú mieru, t.j. technickou 
disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie (zníženie 
hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného pokoja) v súlade s platnými príslušnými právnymi normami. 

18.  V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, komunikácie je stavebník 
povinný znečistenie bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

19. Stavebník je povinný zabezpečiť pri vyvážaní stavebného odpadu čistenie motorových vozidiel pred 
výjazdom zo staveniska. 

20.  V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „cestný zákon“) počas stavebných prác udržiavať čistotu na komunikáciách 
a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. 

21. Stavebník zabezpečí plynulý prechod po verejných komunikáciách (chodník, cesta). 
22. Počas realizácie stavby zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a priľahlých pozemkoch. 
23. Znečistenie verejného priestranstva odstraňovať priebežne a bezodkladne. 
24. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu 

návrh na kolaudáciu stavby. 
25. Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, stráca platnosť ak sa so 

stavbou nezačne v tejto lehote.  
26. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 

správneho poriadku; po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 

27. V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 
záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

   
II. Námietky účastníkov konania neboli podané.   
 

Odôvodnenie:            
  

Dňa 15.05.2019 podali Iveta Beňová a Štefan Beňo, obaja bytom Nám. Matice slovenskej 404/11, 
965 01 Žiar nad Hronom v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou Ing. František VÍŤAZKA – 
STAVIT, inžiniersko – architektonické služby, so sídlom Krížna 12, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:33337047 
(ďalej len „stavebník“), žiadosť o  zmenu v užívaní časti stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby „Zmena 
účelu využitia obchodných priestorov na ubytovanie v byt. dome č. 1509“, na pozemkoch parcelné čísla CKN 
700/13 a CKN 700/89 v katastrálnom území Žiar nad Hronom obec Žiar nad Hronom.  
Vzhľadom na to, že žiadosť spolu s prílohami  neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej 

stavby a k žiadosti neboli doložené doklady v zmysle stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

stavebný úrad konanie rozhodnutím číslo 2225/2019 O:19245/2019 zo dňa 30.05.2019 prerušil a listom č. 

2225/2019 O: 19753/2019 zo dňa 03.06.2019 stavebný úrad doplnil výzvu o doloženie potrebných dokladov. 

Doklady, ktoré boli dôvodom prerušeného konania boli stavebnému úradu doložené v plnom rozsahu. 

Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona oznámil začatie konania o žiadosti 
stavebníka oznámením zo dňa 14.08.2019 č. spisu 2225/2019 O:23173/2019 dotknutým orgánom jednotlivo 
a účastníkom konania verejnou vyhláškou. Oznámenie verejnou vyhláškou bolo na úradnej tabuli mesta Žiar 
nad Hronom vyvesené dňa 21.08.2019 a zvesené dňa 06.09.2019. V oznámení stavebný úrad upozornil 
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účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská mohli uplatniť najneskôr do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne a že ak niektorý z dotknutých 
orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň stavebný úrad v 
oznámení uviedol, že do podkladov pre rozhodnutie mohli účastníci konania a dotknuté orgány nahliadnuť 
na Mestskom úrade Žiar nad Hronom, odbor stavebného poriadku (budova Okresného úradu v Žiari nad 
Hronom,  Námestie Matice slovenskej č. 8, 6. poschodie, číslo dverí 89), v úradných hodinách t. j. 
v pondelok a stredu v čase od 7.30 do 15.30 hod. Počas zverejnenia oznámenia o začatí stavebného 
konania verejnou vyhláškou neboli uplatnené žiadne pripomienky a námietky účastníkov konania, resp. 
stanoviská dotknutých orgánov. 

 
Podľa platného územného plánu mesta Žiar nad Hronom je pre plochu, na ktorej sa nachádza 

predmetná stavba, určené funkčné využitie: obytné územie so zástavbou viacpodlažných bytových domov. 
Predložený zámer je z hľadiska funkčného využitia plôch v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 
mesta.  
 K zmene účelu užívania stavby sa vyjadrili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad 
Hronom; Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti životného prostredia; Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom ako orgán územného 
plánovania; Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina. Ich vyjadrenia a stanoviská sú súhlasné a rešpektované 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62, § 85 stavebného zákona a v 
konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  Stavebný úrad v priebehu konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 
Stavebník uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších úprav v hodnote 100,00 €. 
  

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

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 podľa správneho 
súdneho poriadku. 
 
 
 

 
 
 
      
 Mgr. Peter Antal 

               primátor 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní (posledný deň je dňom doručenia) na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom a 
zverejnené na internetovej stránke mesta. 
  
Súčasne je BSD 1509, so sídlom Sládkovičova 17, 965 01 Žiar nad Hronom ako správca bytového domu 
povinný, v zmysle § 8b písm. l zákona NRSR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, zverejniť toto rozhodnutie na mieste obvyklom v spoločných častiach 
bytového domu súp. č. 1509, Ul. Sládkovičova v Žiari nad Hronom.  
 
 
 
 
Vyvesené dňa: ................................                                    Zvesené dňa:   .....................................  
 
 
    
 
                                                                                             ........................................... 
                                                                                                                pečiatka a podpis 

 
 
 
Toto rozhodnutie je vyhotovené ako originál 5x v listinnej podobe a 8x v elektronickej podobe. 
 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou  
 
Na vedomie: 

1. SPP – distribúcia a.s., Mlysnké Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
3. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 
4. Ing. František VÍŤAZKA – STAVIT, inžiniersko – architektonické služby, Krížna 12, 965 01 Žiar nad 

Hronom – splnomocnený zástupca 
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Žiar nad Hronom 
6. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 

 Ing. Kollárová, OŽPaI 

 Ing. Baranec, OŽPaI 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom 
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

 Odbor starostlivosti o ŽP 
 


