
OKRESNÝ ÚRAD NITRA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Štefánikova trieda 69, 949 01  Nitra____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-NR-OCDPK-2022/043950-009

Nitra
08. 12. 2022

STAVEBNÉ POVOLENIE
verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný
úrad pre cesty II. a III. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 3a ods.3
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a podľa ustanovenia § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov prerokoval v uskutočnenom konaní predloženú žiadosť stavebníka HRONAN, s.r.o., so sídlom
Cintorínska 1456/2, 942 01 Šurany, IČO: 47 642 173, (ďalej len „stavebník“), v konaní zastúpený Ing.
Ivanom Habiňákom, Zbehy č. 330, 951 42 Zbehy, zo dňa 28.09.2022 s dotknutými orgánmi, so známymi
účastníkmi konania, ako aj účastníkmi konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, postupom
podľa ustanovenia § 61 stavebného zákona a po preskúmaní podkladov a stanovísk podľa ustanovenia
§ 62 stavebného zákona

Výrok
v y d á v a

stavebné povolenie,

ktorým podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona

povoľuje stavbu

„Objekt pre obchody a služby, SO 09a Pripojovací pás“,

na parcelách číslo :
parc. „E“-KN č. 2798, k.ú. Zbehy, vo vlastníctve: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra,
IČO: 37861298 – LV č. 3860,
parc.č. „C“-KN č. 2888/18, k.ú. Zbehy, vo vlastníctve: Hronec Andrej, Markusova 531/13, 942 01 Šurany
– LV č. 3832.

ku ktorým má :
parc. „E“-KN č. 2798, k.ú. Zbehy - stavebník má iné právo na základe súhlasu vlastníka číslo CS
09818/2022/ODaPK zo dňa 3.11.2022,
parc.č. „C-KN“ č. 2888/18, k.ú. Zbehy - stavebník má iné právo na základe Nájomnej zmluvy (bez čísla),
zo dňa 1.8.2022.

Charakter stavby : trvalá
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Účel stavby : inžinierska stavba.

Popis stavby:

Hlavným cieľom predmetného objektu stavby je návrh nového pripojenia, ktoré bude sprístupňovať
parcelu č. 2888/18. Šírka vozovky pripojovacieho pásu je 3,5 m, odbočovací polomer R=9,0 m. Povrchová
úprava pripojenia komunikácie je navrhnutá asfaltová.
Cesta II/513 je kategórie C 9,5/80 s voľnou šírkou vozovky 7,50 m s nespevnenými krajnicami a
odvodnením do priľahlej zelene v zmysle územného plánu sídelného útvaru Zbehy.
Prídavný pruh pre pravé odbočenie:
- od priebežného pruhu je oddelený vodiacim prúžkom šírky 0,25 m podľa STN 736102 a má zriadenú
spevnenú krajnicu šírky 0,50 .
- prídavný pruh pre pravé odbočenie je navrhnutý podľa STN 736102 a skladá sa z vyraďovacieho
úseku dĺžky 50 m. Podľa STN 73 6102 pri odbočovacích pruhoch cestných komunikácií svn≤80 km/h s
neobmedzeným prístupom sa môže spomaľovací úsek vynechať.
Odbočovacie polomery k navrhovanému objektu sú veľkosti R= 9,00 m pre zásobovacie vozidlá do dĺžky
9,0 m.
Podrobnejší popis stavebného objektu je opísaný v súhrnnej technickej správe vyššie uvedenej stavby
z 03/2022.

K umiestneniu stavby vydala Obec Zbehy, ako určený a príslušný všeobecný stavebný úrad územné
rozhodnutie, číslo 341/2022-693-02-Žá zo dňa 26.07.2022, právoplatné dňa 30.08.2022.
Obec Zbehy, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 120 stavebného zákona záväzné stanovisko k
vydaniu stavebného povolenia pod číslom 431/2022-1035-01-Žá zo dňa 13.09.2022.
Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby vypracoval oprávnený projektant Ing. Vladimír
Štvrtecký, PROJEKTSTAV, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky.

Na uskutočnenie stavby : „Objekt pre obchody a služby, SO 09a Pripojovací pás“,
sa určujú tieto podmienky :

1. stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto
povolenia (pre stavebníka), prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu;
2. pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť 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;
3. pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku;
4. pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú
všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i príslušné technické normy;
5. stavba bude uskutočnená dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním a stavebník
v zmysle § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona je povinný oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo)
zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení výberového konania podľa § 62 ods.1 písm. d) stavebného
zákona;
6. stavebník je povinný v súlade s § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona oznámiť písomne stavebnému
úradu presný dátum začatia stavby;
7. na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby,
stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona;
8. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohľadu;
9. stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona
č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov), stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu
potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia;
10. stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo
do dvoch rokov odo dňa jeho právoplatnosti. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia musí
byť podaná včas tak, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti stavebného povolenia.
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V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím tohto
termínu o jeho predĺženie;
11. pred dokončením stavby zabezpečí stavebník porealizačné zameranie stavby oprávnenou osobou,
pričom geometrický plán musí byť overený príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom;
12. stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného
zákona).

13. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

13.1. ÚNSK – vyjadrenie – č. 5956/2022, CZ 33375/2022 zo dňa 31.8.2022.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
- napojenie na cestu II/513 žiadame zrealizovať v zmysle predloženej PD v spáde smerom od vesty II.
triedy. Upozorňujeme na § 81 a najmä § 14, ods.4 vyhlášky č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách: „Na cestný pozemok diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť
žiadne odvodňovacie systémy (melioračné, odpadové vody a pod)., ktoré by vyvolávali podmáčanie
cestného pozemku“. Žiadne vody z územia predmetnej stavby nesmú stekať na cestu II/513 a do jeho
cestných priekop,
- vjazd do areálu a odbočovací pruh žiadame v napojení na cestu II. triedy realizovať s preplátovaním
konštrukčných vrstiev vozovky,
- stykovú škáru v celej dĺžke napojenia utesniť pružnou asfaltovou zálievkou alebo flexibilnou bitúmenovou
tesniacou páskou na zamedzenie vnikania vody do podložia vozovky,
- šírka existujúceho jazdného pruhu cesty II. triedy musí zostať v celom dotknutom úseku zachovaná,
- v napojení predmetného areálu na cestu II/513 žiadame v úrovni cestnej priekopy zrealizovať rúrový
priepust v potrebnej hĺbke, dĺžke a dimenzii, ktorý bude osadený v spáde prečistenej a prehĺbenej cestnej
priekopy tak, aby bola zabezpečená funkčnosť odvodnenia cesty II. triedy,
- nespevnenú vsakovaciu priekopu žiadame realizovať v zmysle vzorových listov stavieb pozemných
komunikácií VL 2.2. Odvodnenie,
- inžinierske siete v rámci predmetnej stavby žiadame realizovať bez zásahu do telesa cesty II. triedy.
Cestné teleso definuje § 1 ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. „Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a
jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov, svahov,
zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych cestách pol metra za zvýšenými
obrubami chodníkov alebo zelených pásov,
- v prípade zmeny navrhovanej organizácie dopravy bude potrebné zmeny v zmysle § 19 ods.1 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečovať
investor na vlastné náklady,
- realizáciu predmetnej stavby nesmie prísť k narušeniu stability cestného telesa a tiež k zhoršeniu
odtokových pomerov dotknutej cesty II. triedy,
- stavebnými prácami nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste II. triedy. Pracovné
musia byť označené dočasným dopravným značením podľa určenia vydaného cestným správnym
orgánom,
- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku cesty II. triedy ani skladovanie materiálu
na vozovke, aby nedošlo k jej narušeniu,
- pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť poškodená cesta II/513. Upozorňujeme, že stavebník
zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a súčastiach cesty II. triedy v dôsledku zanedbania
svojich povinností v zmysle § 9 ods.4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) a v prípade ich nedodržania budeme požadovať náhradu škôd,
- pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať všetky požiadavky určené vo vyjadrení správcu cesty,
RSÚC, a. s., stredisko správy a údržby Nitra, Štúrova 147, 949 65 Nitra,
- v prípade realizácie predmetnej stavby počas plynutia udržateľnosti a záručnej doby projektu „Cesta
II/513 Nitra – Alekšince – hranice kraja“ musí byť dopravné napojenie na cestu II/513 odsúhlasené
riadiacim orgánom (Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR).
Z hľadiska vlastníckych vzťahov požadujeme:
- Pred vydaním SP investor predloží podpísanú zmluvu o budúcej zmluve na prevod „SO 09a Pripojovací
pás“ (ďalej len stavebný objekt) a pozemkov pod ním do správy a vlastníctva NSK.
- Po realizácii stavebného objektu stavebník protokolárne odovzdá stavebný objekt zástupcom budúceho
vlastníka a správcu SO. K preberaciemu konaniu predloží:
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- projekt skutočného vyhotovenia stavebného objektu, vrátane atestov a skúšok zabudovaných materiálov
a porealizačné zameranie,
- vypracovaný geometrický plán s vyznačením hraníc pozemkov podľa vlastníckych práv v zmysle
Technických podmienok TP 078 Usporadúvanie cestnej siete.
- Do 90 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia SO stavebník predloží:
- kolaudačné rozhodnutie a protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu a pozemkov pod ním
vlastníkovi a správcovi cesty,
- podpísanú zmluvu medzi stavebníkom a budúcim vlastníkom o prevode stavebného objektu a pozemkov
pod ním vrátane GEO plánu do vlastníctva NSK.
Ďalšie podmienky sú stanovené v samotnom vyjadrení.

13.2. RSÚC, a.s. Nitra – vyjadrenie – číslo 1091/2022 zo dňa 16.05.2022.
Po preštudovaní predloženej PD stavby sa stotožňujeme s písomným vyjadrením vlastníka cesty II/513
– NSK. Podmienky súhlasu NSK žiadame dodržať.
- Riešenie odvodnenia vnútro areálových komunikácií a spevnených plôch musí byť v súlade s
ustanovením § 1 a najmä § 14, ods. 1 a 4, vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách, t. j. odvodnenie spevnených plôch areálu stavby riešiť bez zásahu do
odvodňovacieho systému cestnej komunikácie II/513.
Ďalšie podmienky sú stanovené v samotnom vyjadrení.

13.3. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia – vyjadrenie – č. OU-NR-OKR1-2022/037098-2 zo
dňa 31.8.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.4. ORHaZZ v Nitre – stanovisko – č. ORHZ-NR1-2022/001118-002 zo dňa 26.09.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.5. Krajský pamiatkový úrad Nitra – rozhodnutie – č. KPUNR-2022/439-2/1269/NIK zo dňa 10.01.2022.
Podmienky, ktoré je potrebné dodržať, sú stanovené v samotnom rozhodnutí.

13.6. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – odpadové hospodárstvo – vyjadrenie – č. OU-NR-
OSZP3-2021/044546-002 zo dňa 15.12.2021.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenie podmienok :
Do stavebného denníka žiadame zahrnúť nasledovné podmienky:
Stavebník ako pôvodca odpadov je povinný:
1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom.
2. Odpady vzniknuté pri výstavbe investície predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie.
3. Pokiaľ nie je možné alebo účelné zhodnotenie odpadov, ktoré vzniknú pre realizácii investície, je
potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie oprávneným subjektom podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
4. Pri realizácii uvedenej investície je nutné dodržiavať ustanovenia legislatívy na úseku odpadového
hospodárstva.
4. 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.

13.7. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – orgán štátnej vodnej správy – vyjadrenie – č. OU-
NR-OSZP3-2022/007264-002 zo dňa 25.01.2022.
- stavbu realizovať podľa predloženej PD a platných STN (vo vodnom hospodárstve),
- dodržiavať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod...),
- kladné stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa studne k napojeniu,
- pre vybudovanie parkovísk z drenážnej zatrávňovacej dlažby je potrebný hladný hydrogeologický
posudok vypracovaný oprávnenou osobou.
Ďalšie podmienky sú stanovené v samotnom vyjadrení.
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13.8. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP – oddelenie ochrany prírody – záväzné stanovisko
– č. 2021/044543-002-F21 zo dňa 10.12.2021.
Súhlasí so stavbou za predpokladu splnenia podmienok:
1. Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákon o ochrane prírody a
krajiny platí prvý stupeň ochrany.
2. Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom živočíchov
podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Ďalšie podmienky sú stanovené v samotnom záväznom stanovisku.

13.9. Ministerstvo obrany SR – stanovisko - č. SEMaI-EL-13/2-1-81/2022 zo dňa 17.01.2022.
Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie.

13.10. Západoslovenská distribučná, a.s. , vyjadrenie – zo dňa 25.09.2022.
V záujmovom území dotknutého stavebného objektu sa nachádzajú elektrické siete v majetku
Západoslovenskej distribučnej a. s.
Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu vrátane ich ochranných pásiem
(viď príloha č. 2).
Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčiť v teréne pracovníkom
Západoslovenskej distribučnej a.s.
Ďalšie podmienky sú stanovené v samotnom vyjadrení.

13.11. Distribúcia SPP - vyjadrenie – č. TD/NS/0665/2022/Ch zo dňa 18.8.2022.
Súhlasí s vydaním SP bez jej plynofikácie za dodržania nasledovných podmienok:
Všeobecné podmienky:
- Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej
stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,
- stavebník je povinný pre realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia...
Ďalšie podmienky sú stanovené v samotnom vyjadrení.

13.12. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, - vyjadrenie – č. 6612224636 zo dňa 07.08.2022.
Realizovaním predmetnej stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 453/2021 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- V zmysle § 21 ods.12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
- V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť ,
zrealizovať prekládku SEK.
- 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/alebo DIGI SLOVAKIA, je potrebné
zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Stavebník je povinný dodržať všetky Všeobecné podmienky ochrany SEK a všetky ostatné podmienky,
ktoré sú stanovené predmetným vyjadrením.

13.13. MICHLOVSKY, spol. s r.o. – Orange Slovensko a.s. vyjadrenie č. BA-3048-2022 zo dňa 8.8.2022.
- Stavbou nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava.
Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky stanovené vyššie uvedeným vyjadrením.
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13.14. SATRO – vyjadrenie – zo dňa 09.08.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. – vyjadrenie – č. 1914/2022 zo dňa 8.8.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.16. Transpetrol a. s. – vyjadrenie – č. 007203/2022 zo dňa 17.08.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – stanovisko – č. CS SVP OZ PN 8752/2022/2 zo dňa
06.10.2022.
Prekrytie cestného rigola pripojovacím pruhom , ako súčasť jestvujúcej štátnej cesty je nutné odsúhlasiť
so správcom komunikácie š. II/513.

13.18. OÚ Nitra, OCDPK – Určenie TDZ a DDZ – č. OU-NR-OCDPK-2022/028877-002 zo dňa
16.07.2022.
Podmienky sú stanovené vo vyššie uvedenom určení TDZ a DDZ.

13.19. OÚ Nitra, OCDPK – povolenie dopravného pripojenia predmetnej stavby na cestu II/513 – č. OU-
NR-OCDPK-2022/028875-002 zo dňa 16.07.2022.
Podmienky sú stanovené vo vyššie uvedenom povolení.

13.20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie – zo dňa 12.08.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

13.21. Slovnaft, a.s. – vyjadrenie – č. SN/R/2022/024646/Z, zo dňa 07.10.2022.
Bez pripomienok k povoľovanému rozsahu stavby.

14. Ďalšie podmienky :
14.1. Stavebník je povinný stavenisko zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb.
14.2. Stavebník je povinný stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označiť základnými údajmi o
stavbe, t.j. názov stavby, názov a adresa stavebníka, číslo stavebného povolenia, názov a adresa
zhotoviteľa stavby.
14.3. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na
cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení Občianskeho
zákonníka;
14.4. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo
zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, k zamedzeniu
prístupov k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem a
chránených území. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä
exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prístupnú
mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len
vo vymedzenom čase.
14.5. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú 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,
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku.
14.6. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje.
14.7. Stavebník je povinný pred začatím prác prizvať všetkých správcov podzemných vedení k ich
vytýčeniu.
14.8. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť všetky doklady o výsledkoch skúšok,
zápisy a certifikáty ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného rozhodnutia.

15. Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania:
- v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
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Odôvodnenie
Stavebník HRONAN, s.r.o., so sídlom Cintorínska 1456/2, 942 01 Šurany, IČO: 47 642 173, (ďalej
len „stavebník“), v konaní zastúpený Ing. Ivanom Habiňákom, Zbehy č. 330, 951 42 Zbehy, podal dňa
28.09.2022 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Objekt pre obchody
a služby, SO 09a Pripojovací pás“, na tam uvedených parcelách, k.ú. Zbehy.
K umiestneniu stavby vydala Obec Zbehy, ako určený a príslušný všeobecný stavebný úrad územné
rozhodnutie, číslo 341/2022-693-02-Žá zo dňa 26.07.2022, právoplatné dňa 30.08.2022.
Obec Zbehy, ako príslušný stavebný úrad vydal podľa § 120 stavebného zákona záväzné stanovisko k
vydaniu stavebného povolenia pod číslom 431/2022-1035-01-Žá zo dňa 13.09.2022.
Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby vypracoval oprávnený projektant Ing. Vladimír
Štvrtecký, PROJEKTSTAV, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky.
Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.
K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené doklady k preukázaniu vlastníctva /iné práva k pozemkom
stavby, záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Listom č. OU-NR-OCDPK-2022/043950-008, zo dňa 09.11.2022 špeciálny stavebný úrad oznámil
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením od ústneho
rokovania a miestneho zisťovania.
Účastníkom konania, ktorí nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, bolo začatie konania oznámené
verejnou vyhláškou. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad stanovil 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.
V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného
povolenia. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené či ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebné konania bolo zo strany špeciálneho stavebného úradu prerušené z dôvodu nedodania
potrebných relevantných dokladov pre vydanie stavebného povolenia a z dôvodu odstránenia
nedostatkov, ktoré bránili vydaniu SP. Stavebník v priebehu konania doplnil svoje podanie o všetky
doklady tak, aby mohlo byť stavebné povolenie vydané. Taktiež odstránil všetky nedostatky, ktoré bránili
vydaniu SP.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná
odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch). Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
- stavebného povolenia.

Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli doklady, rozhodnutia a stanoviská :

- 3x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dopravnej časti stavby, vypracovaná
oprávneným projektantom – Ing. Vladimír Štvrtecký, PROJEKTSTAV, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky,
- Kópia katastrálnej mapy,
- Výpis z LV,
- Splnomocnenie zo dňa 31.05.2021,
- Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy, č. 2104/2022 ODaPK, CS 09818/2022/DOP., CZ
37197/2022, zo dňa 21.09.2022,
- Nájomná zmluva zo dňa 1.8.2022,
- Súhlas vlastníka NSK, č. CS 09818/2022/ODaPK zo dňa 3.11.2022,
- Územné rozhodnutie, č. 340/2022-02-Žá zo dňa 26.07.2022, právopl. 30.08.2022,
- Záväzné stanovisko Obce Zbehy, č. 431/2022-1035-01-Žá zo dňa 13.09.2022,
- Záväzné stanovisko Obce Zbehy, č. 643-002/2021 zo dňa 13.12.2021,
- Rozhodnutie OÚ Nitra, PLO, č. OU-NR-PLO-2022/041203 zo dňa 9.9.2022,
- Stanovisko SPF, č. SPFS78233/2022/740/006, SPFZ069324/2022 zo dňa 03.05.2022
- Vyjadrenie ÚNSK č. CS 5956/2022, CZ 33375/2022 zo dňa 31.8.2022,
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- Vyjadrenie RSÚC, a. s. Nitra, č. 1091/2022 zo dňa 16.5.2022,
- Vyjadrenie Obce Zbehy, č. 64-027/2021 zo dňa 21.06.2021,
- Vyjadrenie Obce Zbehy, zo dňa 24.05.2022,
- vyjadrenie OÚ Nitra, odboru krízového riadenia, č. OU-NR-OKR1/2022/037098-2 zo dňa 31.8.2022,
- Stanovisko ORHaZZ Nitra, č. ORHZ-NR1-2022/001118-002 zo dňa 26.09.2022,
- Rozhodnutie KPÚ Nitra, č. KPUNR-2022/439-2/1269/NIK zo dňa 10.01.2022,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2021/044546-002 zo dňa 15.12.2021,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. OU-NR-OSZP3-2022/007264-02 zo dňa 25.01.2022,
- Vyjadrenie OÚ Nitra, OSZP, č. 2021/044543-002-F21 zo dňa 10.12.2021,
- Vyjadrenie MV SR, KRPZ v Nitre, č. KRPZ-NR-KDI2-41-028/2021-ING zo dňa 11.04.2022,
- Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, č. SEMaI-EL-13/2-1-81/2022 zo dňa 17.01.2022,
- Vyjadrenie Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, zo dňa 25.09.2022,
- Dohoda Distribúcie SPP, č. TD/NS/0665/2022/Ch zo dňa 18.8.2022,
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. Bratislava, č. 6612224636 zo dňa 07.08.2022,
- Vyjadrenie Michlovský, spol. s r. o., č. BA-3048 2022 zo dňa 8.8.2022,
- Vyjadrenie SATRO zo dňa 09.08.2022,
- Vyjadrenie UPC Broadband Slovakia, s.r.o., č. 1914/2022 zo dňa 8.8.2022,
- Vyjadrenie Transpetrol, a. s. Bratislava, č. 007203/2022 zo dňa 17.08.2022,
- Stanovisko SVP, š. p. Nitra, č. CS SVP OZ PN 8752/2022/2 zo dňa 06.10.2022,
- Povolenie na pripojenie stavby, OÚ Nitra, OCDPK č. 2022/028875-002 zo dňa 16.07.2022,
- Určenie TDZ a DDZ, OÚ Nitra, OCDPK, č. OU-NR-OCDPK-2022/028877-002 zo dňa 16.07.2022,
- Vyjadrenie ZsVS, a. s., zo dňa 12.08.2022,
- Vyjadrenie Slovnaft, a. s., č. SN/R/2022/024646/Z, zo dňa 07.10.2022,
- Súhlas MDV SR, č. 10118/2022/SDCPK/56551 zo dňa 24.5.2022,

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§ 52 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto stavebného povolenia.

Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 200 €, stanovený podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, platobný predpis M00-300922-3482.

Poučenie
Podľa ustanovenia § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.
Nakoľko sa jedná o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia a
zverejnenia oznámenia [§ 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení
neskorších predpisov)] na úradnej tabuli správneho orgánu – Okresného úradu Nitra.
Informatívne na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Zbehy a na internetovej stránke Okresného
úradu Nitra.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. stavebný zákon a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny poriadok a to vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Nitra a zároveň toto rozhodnutie bude zverejnené na
webovom sídle Okresného úradu Nitra.

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiada Obec Zbehy, aby predmetnú
verejnú vyhlášku bezodkladne vyvesili na svojej úradnej tabuli, tiež na svojom webovom sídle na dobu 15
dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. a podľa § 69 ods.2, zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon.
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Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s vyznačením uvedených údajov. Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.

Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase, prípadne
v miestnej tlači a na internete.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Zbehy, č. 69, 951 42 Zbehy - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Obec Zbehy, č. 69, 951 42 Zbehy - internet

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - úradná tabuľa

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra - internet

dátum vyvesenia: .................................., odtlačok pečiatky, podpis:

dátum zvesenia: ..................................., odtlačok pečiatky, podpis:

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. HRONAN s.r.o., Cintorínska 1456/2, 942 01 Šurany
2. Ing. Ivan Habiňák, č. 330,951 42 Zbehy
3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu
byť oznámením priamo dotknuté
4. PROJEKTSTAV, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky
5. ÚNSK, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
6. Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01 Šurany

Doručí sa dotknutým orgánom - na vedomie:

1. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., Štúrova ulica 147, 949 65 Nitra
2. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra
3. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, /odpadové hospodárstvo/, Štefánikova trieda 69, 949 01
Nitra
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4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, /ochrana prírody a krajiny/, Štefánikova trieda 69, 949
01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, /vodná správa/, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, PLO, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. MV SR, Krajské riaditeľstvo PZ SR v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra
8. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 932 47 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranárskeho zboru, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
12. Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. SATRO, s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
18. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
20. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
21. Slovenský vodohospodárska podnik, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
22. Obec Zbehy
23. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
24. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

Ing. Karol Slávik
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10223

Doručuje sa
HRONAN s.r.o., Cintrorínska 1456/2, 942 01  Šurany, Slovenská republika
Ing. Ivan Habiňák, Zbehy 330, 951 42  Zbehy, Slovenská republika
PROJEKTSTAV - NZ, s.r.o., Zelená alej 1, 940 02  Nové Zámky, Slovenská republika
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2915/2A, 949 01  Nitra, Slovenská republika
Andrej Hronec, Markusova 531/13, 942 01  Šurany, Slovenská republika

Na vedomie
Regionálna správa a údržba ciest a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, vodná správa, Štefánikova tr. 69, 949 01
Nitra 1
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 1
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre, Piesková 32, 949 01 Nitra 1
Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra 1
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 1
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Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SATRO s. r. o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava 42
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 Bratislava,
SLOVNAFT, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 214
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., riaditeľstvo odštepného závodu Piešťany, Nábrežie I. Krasku
3/834, 921 80 Piešťany 1
Obec Zbehy, Zbehy 69, 951 42 Zbehy
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie Slobody 6, Bratislava 15, Bratislava


