
Obec - Obecný úrad Malý Lapáš 
Hlavná ulica 87/4 

951 04 Malý Lapáš 

Číslo: 234/2022-stav.-002                                                                 Vo Veľkom Lapáši dňa 20.12.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

– verejná vyhláška – 
 

 

      Dňa 10.08.2022 podal stavebník: Ing. Martin Giertl, bytom Opavská 26/A, 831 01 Bratislava, 
zastúpený splnomocneným zástupcom: ARCH-STRUCTURE s.r.o., so sídlom Hodžova 54, 949 01 
Nitra, zastúpená konateľom Jaroslavom Burdom (ďalej len „stavebník“), na Obec Malý Lapáš žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu): 

„Malý Lapáš, lokalita Pod lesom, 30 RD, technická infraštruktúra“ 

„SO 01 – Miestna obslužná komunikácia, spevnené plochy a chodníky“ 

na pozemku parc. č. 440/367, katastrálne územie  Malý Lapáš. 
     Obec Malý Lapáš, zastúpená starostom obce,  ako špeciálny stavebný úrad  podľa ustanovenia             
§ 3a ods. 4 zákona  č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „cestný zákon“) v náväznosti na ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebného poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prejednal 
v stavebnom konaní žiadosť s dotknutými orgánmi ako aj so známymi účastníkmi konania a po jej 
preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona takto  

 

r o z h o d o l 

stavbu (novostavbu): 

„Malý Lapáš, lokalita Pod lesom, 30 RD, technická infraštruktúra“ 

„SO 01 – Miestna obslužná komunikácia, spevnené plochy a chodníky“ 

v rozsahu stavebných objektov: 

SO 01 – Miestna obslužná komunikácia, spevnené plochy a chodníky – prístupové komunikácie, 
chodníky, vjazdy na pozemky, konečná úprava terénu;  

Prístupové komunikácie – funkčnej triedy C 3 – obslužné komunikácie sprístupňujúce objekty 
a územia ukončené niekedy aj slepo;  
cesta „1“ komunikácia kategórie MO 7/40, dvojpruhová obojsmerná, celkovej dĺžky 166,48m 
(na trase jeden smerový oblúk o polomere R=7,5m); 
cesta „2“ komunikácia kategórie MO 7/40, dvojpruhová obojsmerná, celkovej dĺžky 69,48m 
(trasa celá v priamej, bez smerových oblúkov); 
cesta „3“ komunikácia kategórie MO 4/30 jednopruhová jednosmerná, celkovej dĺžky 
154,15m (jeden smerový oblúk o polomere R=7,5m); 
cesta „4“ komunikácia kategórie 4,3/30, jednopruhová obojsmerná, celkovej dĺžky 16,3m 
(trasa celá v priamej, bez smerových oblúkov); 
Komunikácie lemované zo strany štrkových pásov a zelene betónovými cestnými obrubníkmi 
bez skosenia, zapustenými na úroveň vozovky; 
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Odvodnenie plôch spádovaním komunikácie do priľahlých plôch zelene a do drenážneho 
oddeľovacieho pásu vyhotoveného zo zhutnených násypov drveného kameniva; 

Chodníky – šírky 1,5m, priečny sklon 2% smerom k štrkovému pásu;  
po pravej strane komunikácie cesty „1“ a po ľavej strane komunikácií cesty „2“, „3“ a „4“; 
vrchná vrstva – betónové dlažbové tvarovky;  
chodníky lemované zo strany zelene a štrkových pásov betónovými parkovými obrubníkmi; 
v mieste kríženia peších chodníkov s komunikáciou sa vybudujú prechody bezbariérovou 
úpravou; 

Vjazdy – vjazdy na pozemky k rodinným domom; šírka vjazdov 6,5m; 
 

na pozemku parc. č. : 440/367, ku ktorému má stavebník vlastnícke právo podľa LV č. 1599 

katastrálne územie : Malý Lapáš 

charakter stavby : trvalá 

účel stavby : inžinierska stavba – líniová stavba – prístupové komunikácie                

a chodníky 

s termínom dokončenia : 01.2025 

stavebníkovi : Ing. Martin Giertl, bytom Opavská 26/A, 831 01 Bratislava 

podľa § 66 stavebného zákona   

p o v o ľ u j e . 

 

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba v predmetnom rozsahu bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť 
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z. 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. 

3.  Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 až § 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na 
realizáciu stavieb a príslušné STN EN. 

4.  Stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Po uskutočnení výberového konania stavebník oznámi 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby.    

5. Podľa § 75 stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou 
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 
geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. 

6. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť písomne  
stavebnému úradu presný dátum začatia stavby.  

7.  Stavebník je povinný stavbu od prvopočiatku jej realizácie označiť štítkom „Stavba povolená“, resp. 
iným vhodným spôsobom obsahujúcim základné údaje o stavbe. 

8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobia stavebnou činnosťou na 
cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení 
občianskeho zákonníka. 

9. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo 
zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, zamedzeniu 
prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem  alebo 
chránených území. 

10. Stavebník je povinný pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 
a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
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bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku. Overenie vlastností výrobkov je nutné preukázať na 
požiadanie pri kolaudácii stavby. 

11. 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 národohospodárske škody. 
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, 
vrátane certifikátov, resp. vyhlásení o zhode použitých materiálov. Stavbyvedúci je povinný v zmysle     
§ 46d stavebného zákona viesť stavebný denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb 
vykonávajúcich dozor na stavbe 

12. Stavebník oznámi stavebnému úradu dokončenie stavby v uvedenom termíne a požiadajú o 
vydanie kolaudačného rozhodnutia. Súčasťou návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musí byť 
súpis  všetkých drobných  zmien stavby, ktoré nevyžadujú samostatné rozhodnutie stavebného úradu, 
súpis vydaných dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok, geometrický plán zrealizovanej stavby  
a musí byť stručne zdokladované splnenie podmienok stavebného povolenia. 

13. Pred zahájením výkopových prác je stavebník povinní prizvať správcov všetkých 

podzemných vedení k ich vytýčeniu a musí dodržiavať priestorovú  normu STN 73 6005, EN 

805 a ďalšie súvisiace predpisy. 

14.  Počas realizácie stavby dodržať všetky STN a EN normy, vzťahujúce sa na realizované práce. 
 

15. Podmienky správcov podzemných vedení a dotknutých orgánov: 

15.1 – Krajský pamiatkový úrad Nitra č. KPUNR-2021/7082-2/24264/NIK z 29.03.2021 

- v prípade zistenia archeologického nálezu 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 v Nitre 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 do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 

15.2 – Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor č. OU-NR-PLO-2022/037747 z 09.09.2022 

- Vykonať skrývku humusového horizontu na odňatej parcele a túto rozprestrieť v množstve 500m3 
na p. č. 440/1 a 62 m3 na úpravu staveniska v  k. ú. Malý Lapáš. 

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do 
realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 

15.3 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-NR-OSZP3-2021/016044-02-F14 z 22.03.2021 

- V riešenom území nesmú byť realizované alebo v prevádzke také stavebné objekty, ktoré by 

pôsobili ako pascovým efektom pre živočíchy (odkryté jamy, žumpy, nádrže, nekryté alebo 

nevhodne kryté odtokové žľaby a šachty s nevhodným typom poklopov a pod.) V prípade ich 

existencie ich upraviť technicky pred vpadnutím živočíchov.  

- Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné nájdené živočíchy odovzdať odbornej 
organizácii ochrany prírody  ŠOP SR S-CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy, Samova 3, 949 01 
Nitra (tel. 037/7764 901, mobil: +421 903298310, fax: 037/7764 903). 



- rozhodnutie č. 234/2022-stav.-002 zo dňa 20.12.2022, str. 4/6 - 
 

- Živočíchy, ktoré pri realizácii akýchkoľvek stavebných prác, uviaznu vo výkopoch, alebo iných 
stavebných objektoch, pôsobiacich pascovým efektom, bez možnosti samovoľného úniku, je 
potrebné preniesť mimo staveniska, resp. objektu. Pred vyplnením výkopových rýh alebo zásypom 
žiadame tieto prezrieť a uväznené živočíchy preniesť mimo na vhodné miesto v okolí. 

15.4 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, súhlas orgánu štátnej vodnej správy č. OU-NR-
OSZP3-2021/015992-002 z 25.03.2021 

- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN 
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod) 
- k budovaniu novej miestnej komunikácie je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas podľa § 27 

ods. 1 písm. b) vodného zákona na ropovody a iné líniové produktovody na prepravu 
znečisťujúcich látok, diaľnice, cesty a miestne komunikácie.  

15.5 – Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 a 2 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov č. OU-NR-OSZP3-2021/015894-02-F32 z 24.03.2021 

- Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. 

- Odpady vzniknuté pri výstavbe investície 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 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch. 

- Pri realizácii uvedenej investície je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového 
hospodárstva. 

- 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. 

 

16. R o z h o d n u t i e   o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:  
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky. 
 

17. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

 

18. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e 

      Dňa 10.08.2022 podal stavebník: Ing. Martin Giertl, bytom Opavská 26/A, 831 01 Bratislava, 
zastúpený splnomocneným zástupcom: ARCH-STRUCTURE s.r.o., so sídlom Hodžova 54, 949 01 
Nitra, zastúpená konateľom Jaroslavom Burdom, na Obec Malý Lapáš žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na  stavbu (novostavbu): „Malý Lapáš, lokalita Pod lesom, 30 RD, technická infraštruktúra - 
SO 01 – Miestna obslužná komunikácia, spevnené plochy a chodníky“, na pozemku parc. č. 440/367, 
katastrálne územie  Malý Lapáš. 
    Obec Malý Lapáš ako špeciálny stavebný úrad oznámila dňa 25.10.2022 pod  č. 234/2022-stav.-
001 začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom 
a správcom inžinierskych sietí bolo začatie stavebného povolenia oznámené obvyklým spôsobom. 
Súčasne stavebný úrad stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie 
námietok a pripomienok. V stanovenej lehote účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani 
pripomienky.  
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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, správcov IS a obce boli prenesené do podmienok stavebného 
povolenia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Správny poplatok bol uhradený do pokladne Obce. 
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli aj predložené doklady, vyjadrenia a stanoviská: 
- 2x projektová dokumentácia stavby vypracovaná Ing. Miloš Gontko – STAVPROS s.r.o. 
- splnomocnenie zo dňa 29.03.2019 
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra  
- rozhodnutie Okresného úradu Nitra, pozemkový a lesný odbor 
- záväzné stanovisko Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, súhlas orgánu štátnej vodnej správy 
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie o odpadoch 
- vyjadrenie Okresného úradu Nitra, odbor opravných prostriedkov č. OU-NR-OOP6-2022/036608-

002 zo dňa 05.08.2022 
- potvrdenie Obce Malý Lapáš k funkčnému využitiu pozemku č. stav-214/2022-fv-001 zo dňa 

27.07.2022 
- stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-

2022/000901-002 zo dňa 28.07.2022 
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného povolenia. 
 

      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 PD + štítok „Stavba povolená“ 
 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. Obec Malý Lapáš – úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní : 
 

 

 

............................................................                  ........................................................... 

vyvesené dňa                                                         zvesené dňa 
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Doručí sa účastníkom obvyklým spôsobom konania :  

2. Ing. Martin Giertl, Opavská 26/A, 831 01 Bratislava – v zastúpení ARCH-STRUCTURE 
s.r.o., so sídlom Hodžova 54, 949 01 Nitra 

3. Slovenský pozemkový fond, P.O.BOX 14, 840 05 Bratislava 
4. Ing. Miloš Gontko, STAVPROS s.r.o., Farská 42, 949 01 Nitra 
5. Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš, PSČ 951 04 
 

Doručí sa dotknutým osobám verejnou vyhláškou:  

6. všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke 
alebo „iné práva“ k susediacim pozemkom a stavbám  

 

Doručí sa dotknutým orgánom a správcom IS :  
7. OR hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, Nitra 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, Nitra 
9. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 
10. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, Nitra 
11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, Nitra 
12. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova tr. 69, Nitra 
13. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 
14. ZSVS, a.s., Za hydrocentrálou 4, Nitra 
15. SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 
16. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
17. Obec Malý Lapáš 

 

 
 
 


