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                          MESTO  STARÁ  TURÁ 
                     Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
                             Oddelenie výstavby územného plánovania a životného prostredia 

 
 
Zn.: 7222/MSUST/VYS/3231/2021                                                  V Starej Turej, 03.09.2021  
 

Ing. arch. Marek Pavlech a manž. Michaela 

Planét 3244/8 

821 02 Bratislava 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

            Mesto Stará Turá, zastúpené PharmDr. Leopoldom Barszczom, primátorom, ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 

Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a 

doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 39a stavebného zákona  

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„Rodinný dom -Hnilíky (SO 01 Rodinný dom, SO 02 Garáž a dielňa, SO Pivnica a krytá 

terasa, SO 04 Studňa, SO 05 prípojka NN, žumpa)“ na pozemkoch: KN-E 4608, KN-C 

4481/2 v k.ú. Stará Turá. 

 

SO 01 Rodinný dom  

Navrhovaný dom je situovaný v severnej časti pozemku, nepodpivničený, dvojpodlažný, 

zastrešený sedlovou strechou. Dom bude riešený ako drevostavba. Z južnej strany bude terasa 

12,94 m x 2,75 m. Rozmery domu budú 12,94 m x 7,1 m. Dom bude rozdelený po podlažiach 

na dennú a nočnú časť, dom bude 4-izbový. Napojenie na inžinierske siete: vodovod bude 

z novej studne, odvod splaškových vôd bude do žumpy, pripojenie na verejný rozvod 

elektrickej energie bude novou NN prípojkou cez parcelu KN-C 4481/2. Vykurovanie bude 

riešené tepelným čerpadlom. Zastavaná plocha 127,45 m2. Umiestnenie domu bude: 5,56 m 

od parcely KN-E 4607, 20,0 m od parcely KN-C 4481/2, 6,0 m od parcely KNE 4609/1. 

±0,000 = 326,38 m n.m. 

SO 02 Garáž a dielňa 

Navrhovaný objekt bude nepodpivničený, jednopodlažný so sedlovou strechou. Objekt bude 

mať rozmery 11,94 m x 6,5 m. Zastavaná plocha 77,61 m2. Umiestnenie objektu bude: 5,58 m 

od parcely KN-E 4607, 3,50 m od parcely KN-C 4481/2, 7,0 m od parcely KN-E 4609/1. 

SO 03 Objekt pivnice 

Jednoduchý murovaný objekt, nepodpivničený, jednopodlažný s pultovou strechou. 

Nadzemná časť bude mať rozmery 6,5 m x 4,0 m, podzemné podlažie bude mať rozmery 

12,94 m x 4,0 m. Krytá terasa nadväzuje na koniec pivnice, bude tvorená dreveným skeletom 

a pultovou strechou. Zastavaná plocha 85,75 m2. Umiestnenie objektu bude: 1,26 m od 

parcely KN-E 4607, 41,85 m od parcely KN-C 4481/2, 6,51 m od parcely KN-E 4609/1. 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1) Stavba rodinného domu bude umiestnená na pozemku KN-E 4608 v k.ú. Stará Turá, , tak 

ako je zakreslené v situácii osadenia stavby (výkr. C003) v M=1:200 a v projekte pre územné 
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konanie, ktoré vypracoval Ing. arch. Marek Pavlech, autorizovaný architekt 2264AA, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Umiestnenie stavby bude: Umiestnenie domu bude: 5,56 m od 

parcely KN-E 4607, 20,0 m od parcely KN-C 4481/2, 6,0 m od parcely KNE 4609/1. ±0,000 

= 326,38 m n.m., Umiestnenie objektu garáže a dielne bude: 5,58 m od parcely KN-E 4607, 

3,50 m od parcely KN-C 4481/2, 7,0 m od parcely KN-E 4609/1. Umiestnenie objektu 

pivnice bude: 1,26 m od parcely KN-E 4607, 41,85 m od parcely KN-C 4481/2, 6,51 m od 

parcely KN-E 4609/1, stavebná čiara sa neurčuje. 

2) Projekt predmetnej stavby vypracuje projektant odborne spôsobilý v zmysle platného stav. 

zákona, vrátane plánu organizácie výstavby. 

3) Projekt predmetnej stavby musí byť vypracovaný v súlade so všetkými pripomienkami 

dotknutých orgánov. 

4) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrení OÚ OSŽP NMnV č. OU-NM-OSZP-

2021/004209-002 zo dňa 06.04.2021, OU-NM-OSZP-2021/004215-002 zo dňa 06.005.2021, 

OU-NM-OSZP2021/004226-002 zo dňa 08.04.2021. 

5) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia KPÚ TN č. KPUTN-2021/8200-

2/28567/NIP zo dňa 15.04.2021. 

6) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia OÚ PLO NMnV č. OU-NM-PLO-

2021/005259-002 zo dňa 29.04.2021. 

7) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky záväzného stanoviska OR PZ ODI č. ORPZ-NM-

ODI1-146-001/2020-ING zo dňa 08.06.2020. 

8) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Technických služieb m.p.o. zn. PTÚ 

zo dňa 01.06.2021. 

09) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky stanoviska ZSDIS, a.s. zo dňa 21.04.2021. 

10) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia SPP-Distribúcia, a.s. č. 

TD/NS/0336/2021/Ga zo dňa 26.4.2021. 

11) Navrhovateľ musí dodržiavať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. č. 6612109198 

zo dňa 31.03.2021. 

12) Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné 

povolenie podľa § 58 stav. zákona pre stavby umiestnené týmto rozhodnutím. Objekt studne 

podlieha povoleniu podľa vodného zákona (zákon 364/2004 Z. z.v znení neskorších 

predpisov), povolenie vjazdu na pozemok podlieha povoleniu v zmysle zákona o pozemných 

komunikáciách (§ 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov). 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok. 

 

ODÔVODNENIE:  

Navrhovatelia, Ing. arch. Marek Pavlech a manž. Michaela, Planét 3244/8, 821 02 Bratislava 

v zastúpení Milan Kavický, Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará Turá, podal dňa 26.05.2021, 

zaevidovaný dňa 26.05.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rodinný 

dom -Hnilíky (SO 01 Rodinný dom, SO 02 Garáž a dielňa, SO Pivnica a krytá terasa, SO 04 

Studňa, SO 05 prípojka NN, žumpa)“ na pozemkoch: KN-E 4608, KN-C 4481/2 v k.ú. Stará 

Turá. 

Následne na to mesto Stará Turá oznámením zo dňa 04.08.2021 zn.: 

14352/MSUST/VYS/3231/2021 oznámilo podľa §36 stavebného zákona začatie územného 

konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne v zmysle § 36 ods. (2) 

stavebného zákona upustilo od miestneho zisťovania a ústneho konania nakoľko sú mu známe 

pomery na mieste stavby. Oznámenie bolo doručované verejnou vyhláškou na verejnej tabuli  

mesta Stará Turá vyvesené v dňoch 05.08.2021 až 19.08.2021. Účastníci konania si mohli 

svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská 

dotknuté orgány, ak tak neurobili má sa za to, že s umiestnením stavby z hľadiska nimi 
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sledovaných záujmov súhlasia. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

V zákonnej lehote si nikto neuplatnil pripomienky a námietky.  

    Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov sú uplatnené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

       Mesto Stará Turá posúdilo podanie podľa § 37 stavebného zákona a na základe 

zhodnotenia všetkých známych skutočností a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých 

orgánov rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

     Správny poplatok podľa zákona NR SR č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 59 

písm. a) 1. sadzobníka správnych poplatkov, bol v sume 160,00 € zaplatený dňa 26.05.2021 

do pokladne mesta Stará Turá. 

 

 

POUČENIE: 

     Podľa §54 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia, na 

meste Stará Turá, ul. SNP č. 1/2. 

    Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov 

 

 

 

PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                  primátor mesta    

 

K doručeniu:   

Stavebník:   

1. Ing. arch. Marek Pavlech a manž. Michaela, Planét 3244/8, 821 02 Bratislava v zastúpení 

Milan Kavický, Dr. A. Schweitzera 195/3, Stará Turá 

 

Dotknuté orgány: 

1. OÚ OSŽP, Hviezdoslavova 2254/36,  915 01 NMnV 

2. Slovak Telekom, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

3. Technické služby m.p.o., Husitská cesta 248/6, 916 01 Stará Turá 

4. OÚ PLO, Hviezdoslavova 36, 915 01 NMnV 

5. KPÚ, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

6. ZSDIS, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

7. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

Vlastníci a spoluvlastníci susedných pozemkov a stavieb: 

1. SR-SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Búdkova 36, Bratislava, PSČ 817 15  

2. Mesto Stará Turá, SNP 1/2, Stará Turá, PSČ 916 01 – maj. odd. 

3. VV 

4. a/a 

 

 

Vyvesené dňa:...........................          Zvesené dňa:.............................. 

 

Potvrdenie Mesta Stará Turá o námietkach účastníkov konania: 

 

 


