
Obec - Obecný úrad Malý Lapáš 
Hlavná ulica 87/4 

951 04 Malý Lapáš 
Číslo: 284/2019-stav.-003                                                            Vo Veľkom Lapáši  dňa 25.03.2020 
 
 
 
 
 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
v spojenom územnom a stavebnom konaní 

 
- verejná vyhláška - 

 
Dňa 15.11.2018 podal stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. Martin Giertl, bytom 
Opavská 26/A, 831 01 Bratislava, v zastúpení: K-IMMO s.r.o., so sídlom Hodžova 54, 949 01 Nitra, 
na Obec Malý Lapáš žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu) : 
 

„IBV Malý Lapáš, Pod Lesom, 30 RD“ 

 „NA_Malý Lapáš, Pod lesom 30 RD, NNK“ 

na pozemkoch parc. č. 440/312, 440/256, 440/336, 440/367 (register „C“) a 443 (register „E“), 
katastrálne územie Malý Lapáš. 

Obec Malý Lapáš ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“), zastúpená starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, spojil podľa § 39a, ods. 4 
stavebného zákona v súčinnosti s § 139b stavebného zákona územné konanie so stavebným 
konaním, prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a po jej preskúmaní podľa § 37 a § 62 stavebného zákona vydáva 
toto              

r o z h o d n u t i e , 

 
ktorým podľa § 66 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 

stavbu (novostavbu): 

„IBV Malý Lapáš, Pod Lesom, 30 RD“ 

 „NA_Malý Lapáš, Pod lesom 30 RD, NNK“ 

v rozsahu stavby : 
SO 02.1 – Distribučný káblový rozvod NN – dva káblové vývody zemnými káblami prierezu 

NAYY-J 4x240 z exist. transformačnej stanice TS 0042-006 a istiace skrine SR v počte 6 
ks 

 

na pozemkoch parc. č. : 440/312, 440/256, 440/336, 440/367 (register „C“), 
   443 (register „E“) 
katastrálne územie : Malý Lapáš  
účel stavby                   : inžinierska stavba – rozvod elektriny – líniová stavba 
doba trvania stavby      : stavba trvalá 
s termínom dokončenia: 31.01.2022 
stavebníkovi                : Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s., so sídlom Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, v zastúpení: Ing. Martin Giertl, bytom Opavská 26/A, 
831 01 Bratislava, v zastúpení: K-IMMO s.r.o., so sídlom Hodžova 54, 949 
01 Nitra 
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby: „IBV Malý Lapáš, Pod Lesom, 30 RD – NA_Malý 
Lapáš, Pod lesom 30 RD, NNK“ sa stanovujú tieto podmienky: 
1. Umiestnenie a architektonické riešenie stavby: 
Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 440/312, 440/256, 440/336, 440/367 (register 
„C“), a 443 (register „E“), v katastrálnom území Malý Lapáš, podľa zakreslenia v situačnom pláne v 
mierke 1:300. 
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou   
tohto povolenia (pre stavebníka), prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 
3. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci ako aj nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisku. 
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 až § 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky 
na uskutočňovanie stavieb a príslušné STN EN. 
5. Stavba  bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľom bude Západoslovenská 
distribučná spoločnosť a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
6. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby (§ 66 ods.2, písm. h), 
stavebného zákona). 
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických 
a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom (§ 75 ods. 1 stavebného 
zákona). 
8. Stavebník, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom 
štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, nazerať do jej 
dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej sú povinní bezodkladne ohlásiť 
stavebnému úradu  závady  na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo  
môžu spôsobiť značné hospodárske škody (§ 100 stavebného zákona). 
9. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej 
stavby ako aj  výrobkov zabudovaných do stavby. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v 
zmysle § 46d stavebného zákona. 
10. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým stavebné povolenie  nenadobudne právoplatnosť ( § 52 
zák. č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). Stavebník predloží stavebnému úradu stavebné 
povolenie k vyznačeniu právoplatnosti stavebného povolenia.   
11. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená" na viditeľnom 
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby. 
12. Stavebník je povinný pred začiatkom výkopových prác na stavbe dať vytýčiť všetky podzemné 
vedenia príslušnými správcami vedení a v ich blízkosti pracovať podľa ich pokynov.  
13. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 
stavebného zákona), ku ktorému predloží geometrický plán skutočného zrealizovania stavby, 
zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach (správy o odbornej prehliadke a skúške 
plynového zariadenia, doklady o vhodnosti výrobkov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov ...), 
stavebný denník, montážny denník, súpis prípadných nepodstatných zmien od  dokumentácie, 
overenej v stavebnom konaní a dokladuje splnenie podmienok tohoto stavebného povolenia. 
 
14.  P o d m i e n  k y   správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov: 
14.1 – Krajský pamiatkový úrad Nitra, č. KPUNR-2019/16080-2/51992/NIK z 01.07.2019 
- Krajský pamiatkový úrad Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ 

nepreskúmaného archeologického náleziska  alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho 
termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým 
predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby. 
Stavebník je povinný vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak 
počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, Krajský pamiatkový 
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úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického 
výskumu na území stavby. 

- V prípade zistenia archeologického náleziska alebo nálezov mimo vyššie uvedenej obhliadky, 
nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 
pamiatkového zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému 
pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským 
pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri 
pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania 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. 

- Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového 
výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich 
s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 
ods. 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne 
nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje 
znaleckým posudkom. 

14.2 – Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, z 03.11.2019 
- SO 02.01.Distribučný rozvod NN rozvod – rieši vybudovanie dvoch káblových vývodov zemnými 

káblami prierezu NAYY-J 4 x240 z exist. transformačnej stanice TS 0042-006 a vybudovanie 
istiacich skriniek SR v počte 6 ks, z ktorých budú pripojené elektrické prípojky. 

- K predloženej PD dávame nasledujúce stanovisko: 
- V trase plánovanej stavby v úseku medzi TS 0042-006 a SR 042-125 sa nachádzajú naše 

zemné 1 kV elektrické rozvody. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať 
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o presné vytýčenie podzemných elektrických 
vedení.  

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 
§43 Zákona o energetike č 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

- SO 02.01 Distribučný káblový rozvod vybuduje za podmienok uvedených v zmluve o spolupráci 
č. 1818400045-ZoS Západoslovenská distribučná, a.s. Stavebné povolenie na uvedenú stavbu 
je potrebné vystaviť na Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  

- SO 02.02 Elektrické prípojky NN vybuduje investor stavby z vlastných investičných prostriedkov. 
- Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pre vyššie uvedenú stavbu pri rešpektovaní našich 

pripomienok uvedených v stanovisku.  
14.3 – Slovenský pozemkový fond, č. SPFZ115655/2019 a SPFS43467/2019 z 11.09.2019 
- ide o stavbu vo verejnom záujme, pre ktorú možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva 

k nemu obmedziť v zmysle § 108 Stavebného zákona 
- stavebník (Západoslovenská distribučná, a.s.) na dotknutý pozemok NV najneskôr do vydania 

kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom okresnom úrade návrh na vykonanie záznamu 
do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade s právoplatným stavebným 
povolením, pričom sa preukáže zápisom záznamu do listu vlastníctva (LV) 

- stavebník uzavrie Dohodu o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadené vecné bremeno 
v prospech SPF na pozemku NV umiestnenom v extraviláne obce na základe 
geometrického plánu, znaleckého posudku, LV so zápisom vecného bremena, 
oznámením o zápise vecného bremena zo zákona od OÚ Nitra v súlade s ods.2 tohto 
stanoviska 

- stavebník k realizácii stavby predloží súhlas užívateľa pozemku NV 
- po dokončení stavby bude dotknutý pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby bol 

užívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník na vlastné náklady odstráni 
- stanovisko fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve a ani inou dohodou medzi fondom 
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a žiadateľom, na základe ktorého by bol fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok NV 
previesť na žiadateľa a zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým 
pozemkom 

- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s územným konaním vynaloží, sú jeho vlastnými 
nákladovými položkami. 

14.4 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, č. OU-NR-OSZP3-2019/034230-02-F46 z 05.07.2019 

- Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane 
prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany. 

- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom 
podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny. 

- Podľa ustanovenia ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje 
poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať 
tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.  

- Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas 
Obce, v ktorej sa bude telekomunikačná líniová stavba realizovať, v súlade s § 47  zákona o 
ochrane prírody a krajiny v platnom znení a v súlade s § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, 
ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

- Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť 
stavebnému úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. 

14.5 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, č. OSZP3-
2019/034234-F43 z 09.07.2019 

- Odpady vzniknuté pri výstavbe predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie; pokiaľ 
nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii investície, je 
potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom (§ 14 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

- Pri realizácii uvedenej investície a pri jej prevádzkovaní je nutné dodržiavať ustanovenia 
legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. 

- Pri výstavbe zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi 
kategórie „nebezpečný“ (napr. obaly z farieb, tmelov, ...) a s komunálnymi odpadmi (riešiť 
pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu). 

- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o 
množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 

14.6 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-NR-

OSZP3-2019/034236-02/F49 z 25.07.2019 
- stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie a platných STN (vo vodnom 

hospodárstve),  
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod a pod.) , 
- Predložená dokumentácia pre stavené povolenie rieši vybudovanie káblových prípojok NN 

objektu IBV Malá Lapáš. 
- Predložený zámer nerieši výstavbu vodných stavieb. 

14.7 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, stanovisko orgánu ochrany ovzdušia OÚ Nitra, č. OU-NR-

OSZP3-2019/034245-002 z 11.07.2019 
- Predložená projektová dokumentácia „IBV Malý Lapáš“ vypracovaná autorizovaným 

architektom Jaroslavom Burdom rieši pripojenie stavby do transformačnej stanice TS0042-006 
a distribučnú sústavu vedenia NN v k. ú. Obce Malý Lapáš. 

- Z predloženej dokumentácie stavby vyplýva, že v rámci stavby nedôjde k výstavbe veľkých ani 
stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z uvedených dôvodov orgán ochrany ovzdušia 
Okresného úradu Nitra nie je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom a stavebnom 
konaní predmetnej stavby. 
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14.8 – Slovak Telekom a.s., č. 66119180017 z 26.06.2019 
- 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 uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k 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. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 

povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, 

+421 0902719875 
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., 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. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017 v §67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove 
a prístupovým bodom k nej. 

15. Ďalšie  p o d m i e n k y  : 
15.1 – Výstavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému 
obťažovaniu okolia stavby, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia a vôd, nesmie dôjsť k porušeniu 
podmienok ochranných pásiem. Staveniskové zariadenia na realizovanej stavbe nesmú svojimi 
účinkami (hluk, prach, otrasy atď.), pôsobiť nad prípustnú mieru. 
15.2 – Stavby, verejné priestranstvá, komunikácie a zeleň, ktoré sú v dosahu účinkov zariadenia 
staveniska sa musia počas uskutočňovania stavby bezpečne ochrániť. 
15.3 – Stavebník zriadi vecné bremeno na pozemkoch, ktoré sú predmetom stavebného povolenia 
a vlastníkom pozemkov poskytne za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú 

náhradu podľa § 11 ods. 9 a ods. 10 Zákona č. 251/2012 Z. z.  (Zákon o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov). 

16.  R o z h o d n u t i e   o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:  
V uskutočnenom konaní účastníci konania: Ing. Ladislav Lörinc, Mgr. Judita Lörincová, Ing. 

Vladimír Čentéš a Ing. Eva Čentéšová dňa 25.02.2020 (doručené 26.02.2020) vzniesli námietky 
k stavebnému konaniu, citované námietky: 
My ako vlastníci pozemku p. č. 440/256 nesúhlasíme s realizáciou stavebných prác na našom 
pozemku, so stavebníkom sme neuzatvorili žiadnu zmluvu, ktorá by ho oprávňovala zriadiť na 
našom pozemku predmetnú stavbu. Stavebník preto nevie v tomto konaní preukázať podmienku § 
58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
podľa ktorého: „Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné 
právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 
Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že 
je stavebníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním 
stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
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právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.“ 
Podľa § 11 ods. 1 písm. F) zákona o energetike: „Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba 
môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo 
zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy 
a distribučnej sústavy, ...“ 
Pozemok p. č. 440/256 je podľa Potvrdenia Obce Malý Lapáš, ktoré nám obec vydala 26.4.2019, 
v zastavanom území obce. Toto potvrdzuje aj územný plán obce a jeho dodatky schválené 
21.8.2008. 

Stavebný úrad námietkam nevyhovuje (viď odôvodnenie). Vlastníkom pozemku odporúča 
využiť ustanovenie § 11 ods. 9 a ods. 10 Zákona č. 251/2012 Z. z. (Zákon o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 

Ostatní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.   
Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď' nadobudlo 

právoplatnosť, nebude stavba začatá.  

O d ô v o d n e n i e 

     Dňa 15.11.2019 podal stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, zastúpený splnomocneným zástupcom: Ing. Martin Giertl, bytom Opavská 26/A, 
831 01 Bratislava, v zastúpení: K-IMMO s.r.o., so sídlom Hodžova 54, 949 01 Nitra, na Obec Malý 
Lapáš žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu): „IBV Malý Lapáš, Pod 
Lesom, 30 RD – NA_Malý Lapáš, Pod lesom 30 RD, NNK“ na pozemkoch parc. č. 440/312, 
440/256, 440/336, 440/367 (register „C“) a 443 (register „E“), katastrálne územie Malý Lapáš. 

Oznámením pod č. 284/2019-stav.-001 zo dňa 13.12.2019 stavebný úrad oznámil začatie 
stavebného konania v spojenom stavebnom a územnom konaní, verejnou vyhláškou, dotknutým 
orgánom a správcom inžinierskych sietí bolo začatie územného konania oznámené obvyklým 
spôsobom. Súčasne stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie 
námietok a pripomienok.  

V uskutočnenom konaní účastníci konania: Ing. Ladislav Lörinc, Mgr. Judita Lörincová, Ing. 
Vladimír Čentéš a Ing. Eva Čentéšová dňa 25.02.2020 (doručené 26.02.2020) vzniesli námietky 
k stavebnému konaniu, citované námietky: 
My ako vlastníci pozemku p. č. 440/256 nesúhlasíme s realizáciou stavebných prác na našom 
pozemku, so stavebníkom sme neuzatvorili žiadnu zmluvu, ktorá by ho oprávňovala zriadiť na 
našom pozemku predmetnú stavbu. Stavebník preto nevie v tomto konaní preukázať podmienku § 
58 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
podľa ktorého: „Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné 
právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 
Stavebník významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, že 
je stavebníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním 
stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po 
právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.“ 
Podľa § 11 ods. 1 písm. F) zákona o energetike: „Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba 
môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo 
zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy 
a distribučnej sústavy, ...“ 
Pozemok p. č. 440/256 je podľa Potvrdenia Obce Malý Lapáš, ktoré nám obec vydala 26.4.2019, 
v zastavanom území obce. Toto potvrdzuje aj územný plán obce a jeho dodatky schválené 
21.8.2008. 

Vyhodnotenie námietok:     
Podľa § 139 stavebného zákona Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v 
spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu 
rozumie právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou ako 
aj  právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. 
Podľa § 11, ods. 1, písm. f) Zákona č. 251/2012 Z. z. (Zákon o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) „Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a 



- rozhodnutie č. 284/2019-stav.-003 zo dňa 25.03.2020, str. 7/10 - 

 
vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické 
vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy...“. Pojem 
zastavané územie obce je v tomto zákone, odkazuje na § 6 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 7 písm. b) kataster obsahuje príslušnosť pozemku k zastavenému územiu obce. Podľa 
listu vlastníctva č. 2282, pre pozemok parc. č. 440/256 v kat. území Malý Lapáš je označenie 
umiestnenia pozemku „Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce“. 
Rozvod elektriny je zariadením verejnoprospešným a teda ide o stavbu vo verejnom záujme. Pri 
definícii verejného záujmu vychádzal stavebný úrad zo Zákona č. 656/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov v znení účinnom do 31. augusta 2012 s odvolaním sa na rozsudok 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 5Sžo/10/2014 zo dňa 29. 4. 2015. 
Predmetný pozemok parc. č. 440/256, druh pozemku: ostatná plocha, kat. územie: Malý Lapáš, je 
zapísaný v LV č. 2282, kde v časti „C“: ťarchy je už zapísané - zriadené jedno vecné bremeno zo 
zákona zodpovedajúce právu zriaďovať na zaťaženej nehnuteľnosti elektroenergetické zariadenie 
a v práve vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti, v 
prospech vlastníka elektroenergetického zariadenia, spoločnosť Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
Stavebníkom predmetnej stavby bude Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 
816 47 Bratislava, zastúpená splnomocneným zástupcom: Ing. Martin Giertl, bytom Opavská 26/A, 
831 01 Bratislava, stavebník následne zriadi vecné bremeno na pozemkoch, ktoré sú predmetom 
stavebného povolenia a vlastníkom pozemkov poskytne za zriadenie vecného bremena nárok na 
primeranú jednorazovú náhradu. 
Na základe týchto skutočností Obec Malý Lapáš ako miestne príslušný stavebný úrad námietkam 
nevyhovela, do stavebného povolenia zapracovala podmienku pre stavebníka: viď bod 15.3 a 
vlastníkom pozemku odporúča využiť ustanovenie § 11, ods. 9 a ods. 10 Zákona č. 251/2012 Z. z. 
(Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Ostatní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (zákon č.138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch). 

Podmienky dotknutých orgánov a  obce boli prenesené do podmienok stavebného 
povolenia. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská : 
- 2 x PD stavby, vypracovaná Róbert Zátopek – Jaroslav Burda 
- plnomocenstvo č. 206/2019, Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 17.05.2019 
- splnomocnenie zo dňa 29.03.2019 
- záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Nitra 
- vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s.  
- stanovisko Slovenský pozemkový fond 
- vyjadrenie Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP 
- vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Okresný úrad Nitra, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 
- vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 
- stanovisko orgánu ochrany ovzdušia, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s.  
- vyjadrenie Obce Malý Lapáš 
- vyjadrenie  správcov podzemných inžinierskych sietí: ZsVS, a.s., OZ Nitra; Slovak Telekom, 

a.s. Bratislava; SPP- distribúcia, a.s. Bratislava;   

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného 
povolenia. 
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P o u č e n i e 

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
Odvolanie sa podáva na Obec Malý Lapáš. 

Toto rozhodnutie je podľa ustanovenia § 177 až 193 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny 
súdny poriadok preskúmateľné súdom po nadobudnutí právoplatnosti. 
 
 
 
 
 

PaedDr. Peter  Š v e c, Ph.D. 

                                                                                                                  starosta obce 

 
 
 
Príloha pre stavebníka :  overená dokumentácia stavby + štítok „Stavba povolená" 
 
 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Obec Malý Lapáš – úradná tabuľa -  zverejnenie po dobu 15 dní : 
 
 
 
 
............................................................                  ........................................................... 
vyvesené dňa                                                         zvesené dňa 
 
2. Ing. Martin Giertl, Opavská 26/A, 831 01 Bratislava - v zastúpení: K-IMMO s.r.o., so 

sídlom Hodžova 54, 949 01 Nitra 
3. Ing. Ladislav Lörinc, Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra 
4. Mgr. Judita Lörincová, Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra 
5. Ing. Vladimír Čentéš, M.S.Trnavského 10, 949 01 Nitra 
6. Ing. Eva Čentéšová, M.S.Trnavského 10, 949 01 Nitra 
7. Slovenský pozemkový fond, P.O.BOX 14, 840 05 Bratislava 
8. ČENTÉŠ Slovakia, spol.s.r.o., Golianova 20, 949 01 Nitra 
9. LKT BUILDING, s.r.o., Pod zlatým brehom 46, 949 01 Nitra 
10. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo, Hradné námestie 7, 949 01 Nitra 
11. AMAST Invest, s.r.o., Štefánikova 57, 949 01 Nitra 
12. Michal Greguš, Smreková 3092/8, 010 07 Žilina 
13. Ing. Soňa Gregušová, Smreková 3092/8, 010 07 Žilina 
14. Milan Benko, Bizetova 458/31, 949 11 Nitra  
15. Ing. Róbert Barát, Pod hájom 134/45, 951 06 Vinodol 
16. Ing. Martin Mikláš, Cabaj 202, 951 17 Cabaj – Čápor 
17. Marek Lobodáš, Hviezdoslavova 1971/1, 022 01 Čadca  
18. Marta Lobodášová, Hviezdoslavova 1971/1, 022 01 Čadca 
19. Martin Lahučký, Dunajská 14/24, 949 11 Nitra 
20. Michal Korpáš, Hrušov 15, 991 42 Hrušov 
21. Ing. Peter Varga, PhD., Murániho 32/2, 949 11 Nitra  
22. Mgr. Juliana Vargová, Murániho 32/2, 949 11 Nitra 
23. Emília Récka, Veľký Lapáš 559, 951 04 Veľký Lapáš 
24. Ing. Martin Hodúl, Murániho 33/10, 949 11 Nitra 
25. Mgr. Anna Bendíková, Hrušov 99, 991 42 Hrušov 
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26. Jaroslav Kuzmín, Údernícka 320/23, 972 51 Handlová 
27. Zuzana Kuzmínová, Údernícka 320/23, 972 51 Handlová 
28. František Husár, Malý Lapáš 2, 951 04 Malý Lapáš 
29. Filip Miroslav, Veľkomoravská 1176/62, 911 05 Trenčín – Zlatovce 
30. Juraj Majtán, Pohranice 267, 951 02 Pohranice 
31. Jozef Šrank, Sídlisko Lúky 1116/29, 952 01 Vráble 
32. Ing. Mária Jančiová, Ulica Sv. Martina 66/36, 951 04 Malý Lapáš 
33. Veronika Szombathová, Jágerská ul. 13/9, 951 04 Malý Lapáš 
34. Jozef Šodel, Ulica Sv. Martina 48/2, 951 04 Malý Lapáš 
35. Eva Bibeňová, Veľký Lapáš 533, 951 04 Veľký Lapáš 
36. Jaroslav Vavrovič, Veľký Lapáš 365, 951 04 Veľký Lapáš 
37. Helena Ábelová, Ul. Sv. Benadika 427/17, 949 01 Nitra 
38. Veronika Koprdová, Sv. Beňadika 427/17, 949 01 Nitra 
39. Ing. Miroslava Gombošová, Lomnická 583/24, 949 01 Nitra 
40. Peter Kováč, Lomnická 583/24, 949 01 Nitra 
41. Štefan Kováč, Kostincova 56, 317 02 Plzeň 
42. Pavel Kováč, Petzwalova 544/7, 949 11 Nitra 
43. Marcela Šókyová, Petzwalova 544/7, 949 11 Nitra 
44. Alena Kováčová, Petzwalova 544/7, 949 11 Nitra 
45. Mária Kluková, Golianovo 157, 951 08 Golianovo 
46. Milan Dobrovodský, Golianovo 132, 951 08 Golianovo 
47. Pavol Dobrovodský, Párovce 1851/19, 951 31 Močenok  
48. Helena Šeböková, Golianovo 144, 951 08 Golianovo 
49. Leonard Smutný, Vajanského 1557/14, 949 01 Nitra 
50. Edita Meszarošová, Nitrianska ulica 252/26, 951 07 Čechynce 
51. Eva Ferenczyová, Hlavná 255/167, 949 07 Nitra - Janíkovce 
52. Vladimíra Petríková, A. Žarnova 560/24, 949 07 Nitra - Janíkovce 
53. Marek Ferenczy, A. Žarnova 128/2, 949 07 Nitra - Janíkovce 
54. Miroslav Ferenczy, Tupolevova 6B, 851 01 Bratislava 
55. Patrik Benko, Biovetská 127/19, 949 05 Nitra - Dolné Krškany 
56. Jozef Trnka, Veľký Lapáš 41, 951 04 Veľký Lapáš 
57. Imrich Plánka, Malý Lapáš 136, 951 04 Malý Lapáš 
58. Štefan Bakoš, Malý Lapáš 112, 951 04 Malý Lapáš 
59. Štefánia Tollerová, Ružová dolina 12, 81101 Bratislava 1 
60. Mária Levická, Veľký Lapáš 206, 95104 Veľký Lapáš 
61. Eva Szabová, Dolné Obdokovce 410, 95102 Dolné Obdokovce 
62. Marta Hegedüšová, Korytnická 5167/6, 821 06 Bratislava 
63. Helena Slováková, Malý Lapáš 1, 951 04 Malý Lapáš, 
64. Margita Bryndzová, Malý Lapáš 146, 951 04 Malý Lapáš 
65. Helena Együdová, Jágerská ulica 14/11,  951 04 Malý Lapáš 
66. Adela Moravčíková, Malý Lapáš 110, 951 04 Malý Lapáš 
67. Ivan Maťo, P O Hviezdoslava 38, 955 01 Topoľčany 
68. Darina Halásová, Veľký Lapáš 534, 951 04 Veľký Lapáš 
69. Imrich Plánka, Malý Lapáš 136, 951 04 Malý Lapáš 
70. Terézia Husárová, Veľký Lapáš 285, 951 04 Veľký Lapáš 
71. Anton Černý, Malý Lapáš 80, 951 04 Malý Lapáš 
72. Štefan Černý, Malý Lapáš 16, 951 04 Malý Lapáš 
73. Miloš Moravčík, Malý Lapáš 152, 951 04 Malý Lapáš 
74. Štefánia Ragasová, Parkové nábrežie 9, 949 01 Nitra 
75. Štefánia Kostolániová, Lúky 1228/82, 952 01 Vráble 
76. Alfonz Šrank, Veľký Lapáš 542, 951 04 Veľký Lapáš 
77. František Šrank, Novomeského 512/2, 949 01 Nitra 
78. Ján Šrank, Veľký Lapáš 478, 951 04 Veľký Lapáš 
79. Jozef Šrank, Veľký Lapáš 493, 951 04 Veľký Lapáš  
80. Ľudovít Šrank, Suchá 144, 362 21 Nejdek, Česká republika 
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81. Alžbeta Šranková, Veľký Lapáš 430, 951 04 Veľký Lapáš 
82. Mária Šranková, Párovce 577/24, 941 03 Úľany nad Žitavou 
83. Ľuboš Szabo, Nitrianska 109/18, 951 45 Dolné Lefantovce 
84. František Kondé, Malý Lapáš 141, 951 04 Malý Lapáš 
85. Rudolf Balla, Veľký Lapáš 158, 951 04 Veľký Lapáš 
86. JUDr. Miroslav Balla, Čajkovského 420/9, 949 01 Nitra 
87. Eva Ballová, Gen. Goliana 1, 917 00 Trnava 
88. Zdenko Balla, Veľký Lapáš 168, 951 04 Veľký Lapáš 
89. Vlasta Tomcová, Na strži 1199/49, 140 00 Praha 4, Česká republika 
90. Ladislav Balla, Dvořákova 30, 473 01 Nový Bor, Česká republika 
91. Helena Stromecká, Polevsko 198, 471 16 Polevsko, Česká republika 
92. Věra Adamová, Březová 1388/5, 419 01 Duchcov, Česká republika 
93. Božena Ballová, Zimná 1641/23, 075 01 Trebišov 
94. Zdenko Balla, Veľký Lapáš 168, 951 04 Veľký Lapáš 
95. Rudolf Balla, Veľký Lapáš 158, 951 04 Veľký Lapáš 
96. Eva Ballová, Gen. Goliana 1, 917 00 Trnava 
97. Peter Moravčík, Golianovo 142, 951 08 Golianovo 
98. Mária Meszárosová, Golianovo 286, 951 08 Golianovo 
99. Ľudovít Šodel, Malý Lapáš 44, 95104 Malý Lapáš 
100. Mária Bémová, Podhorská 26, 46600 Jablonec nad Nisou, Česká republika 
101. Zdeňka Blanarovičová, Mlynarovičová 8, 851 03 Bratislava  
102. Milena Halásová, Pánska 475, 951 75 Beladice - Pustý Chotár 
103. Soňa Rybáriková, Znievska 3025/11, 851 06 Bratislava 
104. Peter Popik, Sitnianska 674/2, 949 01 Nitra 
105. Ivana Hyksová, Golianovo 593, 951 08 Golianovo 
106. Róbert Chrastina, Sadová 811/5, 949 01 Nitra – Chrenová 
107. Miroslav Šebök, Attilova 641/16, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 
108. Mária Šeböková, Attilova 641/16, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 
109. Róbert Kelemen, Dlhá 859/60, 949 01 Nitra 
110. Mgr. Andrej Kaufman, Zoborská ulica 516/17, 951 04 Malý Lapáš 
111. Edita Kaufmanová, Zoborská ulica 516/17, 951 04 Malý Lapáš 
112. SIMIKA s.r.o. – Róbert Zátopek, Žirany 454, 951 74 Žirany 

Doručí sa dotknutým orgánom a správcom IS : 
113. Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
114. Slovenský pozemkový fond, P.O.BOX 14, 840 05 Bratislava 
115. OR hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, Nitra 
116. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, Nitra 
117. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, Nitra 
118. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, Nitra 
119. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra 
120. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a komunikácii, Štefánikova tr. 69, Nitra 
121. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
122. ZSVS, a.s., Za hydrocentrálou  4, 949 60 Nitra 
123. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
124. Obec Malý Lapáš 

 


