
ARDIS, a.s 

a 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 

ZMLUVA O PREVODE PRÁV A POVINNOSTÍ 

(Stavebné povolenie - Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská 
Zlaté Moravce) 



Táto zmluva o prevode práv a povinností (ďalej len .zmluva") bola uzavretá medzi 

(1} Mesto Zlaté Moravce, so sídlom ulica l. mája 2, 9S3 01 Zlaté Moravce, IČO 00308676 
(ďalej len .Prevodca"), zastúpená Ing. Peter Led nár, CSc., primátor; a 

(2} ARDIS, a.s., so sídlom Krížna 13, Žiar nad Hronom, PSČ 96S 01, zapísaná v obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 710/S, IČO 
36 OS6 189 (ďalej len .Nadobúdatel"'), zastúpená Mgr. Miroslav Vrban, predseda 
predstavenstva; 

(Nadobúdatel' a Prevodca ďalej tiež spoločne ako .Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako 
.Zmluvná strana"). 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 12.09.2011 medzi 
Prevodcom a spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s., ktorej predmetom bola okrem iného 
povinnosť spoločnosti TESCO STORES SR, a.s. vybudovať Okružnú križovatku Hviezdoslavova, 
Duklianska, Továrenská Zlaté Moravce (ďalej len .Zmluva o spolupráci") a na základe zmluvy 
o dielo uzatvorenej dňa 02.0S.2013 medzi Nadobúdateľom a spoločnosťou TESCO STORES SR, 
a.s., ktorej predmetom je rovnako vybudovanie Okružnej križovatky Hviezdoslavova, 
Duklianska, Továrenská Zlaté Moravce a to Nadobúdatel'om (ďalej len .Zmluva o dielo"). 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

1 Predmet zmluvy 

1.1 Prevodca má práva oprávnenej osoby v týchto prípadoch: 

1.1.1 Prevodca je navrhovatel'om a oprávnenou osobou zo stavebného 
povolenia č. OU-NR-OCDPKr2013/07191 DA2 vydanom Okresným 
úradom Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 
2S.11.2013, právoplatné dňa 17.03.2014, povolujúce stavbu .Okružná 
križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská Zlaté Moravce, 
stavebné objekty: SO - 01 - Stavebnú úpravy cesty II. a III. triedy, SO 
- 02 - Stavebné úpravy miestnej komunikácie, SO - 03 - Prekládka 
verejného osvetlenia, ktorého kópia je v Prílohe 1 tejto zmluvy (ďalej 
len "Stavebné povolenie 1 "l a 

1.1.2 Prevodca je navrhovateľom a oprávnenou osobou zo stavebného 
povolenia č. 2013/02642-003-lng. Ur vydanom Obcou Tesárske Mlyňany 
dňa 24.09.2013, právoplatné dňa 2S.09.2013, povolujúce stavbu 
.Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská Zlaté 
Moravce, stavebný objekt: Prekládka trasovéhouzáveru DN 200 
miestneho STL plynovodu, ktorého kópia je v Prílohe 2 tejto zmluvy 
(ďalej len "Stavebné povolenie ľ, s spolu so Stavebným povolením 1 
dalej spolu len ), 

1.1.3 Prevodca je oprávnenou osobou z iných rozhodnutí týkajúcich sa 
Stavebných povolení, predovšetkým rozhodnutia o určení dopravného 
značenia - vydané Okresným úradom Nitra, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií č. sp. OU-NR-OCDPK-2014/019786 DA 8 zo 
dňa 02.04.2014 (Kópia je v Prílohe 3), rozhodnutia o určení dopravného 
značenia - vydané Obvodným úradom Nitra pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie č. sp. 2008/007S7 BC9 zo dňa 02.04.2008 
(Kópia je v Prílohe 3a), rozhodnutia ktoré ešte len budú vydané: 
určenie dočasného dopravného značenia Mestom Zlaté Moravce, 



povolenie na zvláštne uz1vanie miestnej komunikácie - rozkopávka, 
povolenie na uzávierku miestnej komunikácie (ďalej len .,Iné 
rozhodnutia"). 

1.2 Prevodca týmto prevádza na Nadobúdatel'a svoje práva a povinnosti vrátane 
súvisiacej zodpovednosti vyplývajúce zo Stavebných povolení a Iných rozhodnutí, 
ako aj práv a povinností zo všetkých ďalších dokumentov, ktoré boli vyhotovené 
či zabezpečené v súvislosti s vydaním Stavebných povolení a Iných rozhodnutí 
(najmä všetkých vyjadrení, posudkov, rozhodnutí a súhlasných stanovísk orgánov 
verejnej správy, vlastníkov dotknutých nehnutelhostí alebo iných osôb, ktoré 
môžu byť dotknuté realizáciou Stavebných povolení a Iných rozhodnutí) a 
Nadobúdatel' týmto všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Stavebných 
povolení a Iných rozhodnutí prijíma. 

1.3 Nadobúdatel' vyhlasuje, že mu spoločne s touto zmluvou boli odovzdané originály 
Stavebných povolení a Iných rozhodnutí (vrátane Projektovej dokumentácie). 

1.4 Nadobúdatel' po vybudovaní stavieb v zmysle Stavebných povolení, tieto odovzdá 
spolu s príslušnými podkladmi samostatným protokolmi Prevodcovi, tak, aby bolo 
kolaudačné rozhodnutie vydané na Prevodcu. 

2 Odmena za prevod 

Nadobúdatel' a Prevodca vyhlasujú, že nie sú oprávnení vzájomne požadovať žiadne 
ďalšie finančné čiastky týkajúce sa prevodu práv a povinností podl'a tejto zmluvy. 

3 Záverečné ustanovenia 

3.1 Túto zmluvu možno meniť iba na základe písomných dodatkov podpísanými 
oboma Zmluvnými stranami. 

3.2 Pokiaľ by táto zmluva trpela právnymi vadami, predovšetkým pokial' by niektoré 
z jej ustanovení bolo v rozpore s platným právnym predpisom, v dôsledku čoho 
by mohla byť posudzovaná ako neplatná, považuje sa toto ustanovenie za 
samostatné a zmluva sa posudzuje tak, ako by takéto ustanovenie nikdy 
neobsahovala. To neplatí, pokiaľ ide o podstatné časti tejto zmluvy, kedy sa 
Zmluvné strany zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré 
svojím výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru neplatného, resp. neúčinného 

ustanovenia. 

3.3 Táto zmluva je uzavretá na základe vzájomnej dohody, a nie pod nátlakom ani v 
stave núdze za nápadne nevýhodných podmienok, podl'a pravej a slobodnej vôle 
Zmluvných strán, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

3.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku rovnakej 
platnosti s tým, že každá Zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch. 



zoznam príloh: 

Príloha 1 - Kópia Stavebného povolenia 1 

Príloha 2 - Kópia Stavebného povolenia 2 

Príloha 3 - Kópie Iných Rozhodnutí 

V Zlatých Moravciach dňa O G • Of, 2014 

Mesto Zlaté Moravce 

~ 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor 
V Žiari nad Hronom dňa 2. ~ · Íf 2014 

ARDIS a.s. 

Mgr. Mi s lav Vrban 
predseda predstavenstva ARDISa.s. 

Krfinal3 
9615 Ol Žiar nadllronoa 

(j) 
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OKRESNY ÚRAD NITRA ,,~;.,.." 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii l \ 

Štefánikova tr. 69, 949 Ol Nitra 

Člslo spisu: OU-NR-OCDPK-2()13/07191 DA2 v Nitre, 25.11. 2()13 

STA VEDNÉ POVOLENIE 
verejná vyhláška • 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako príslušný 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 plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni 
neskoršich predpisov (.,ďalej len stavebný zákon"), prerokoval v uskutočnenom konani predloženú žiadosť 
stavebnlka zo dňa 3.7. 2013 (ďalej len stavebnlk") Mesto Zlaté Moravce, ulica l. Mája 2, 953 Ol Zlaté 
Moravce, v konani zastúpeného a splnomocneného spoločnosťou ARDIS, a.s., so sfdlom KrlfJia 13, 96S Ol 
Žiar nad Hronom (IČO : 36 056 189), s dotknutými orgánmi, so známymi účastnlkmi konania, ako 1\i 
s účastnlkmi konania, ktorí nie sú známifktorých pobyt nie je mámy, postupom podľa § 61 stavebného zákona 
a po preskúmani podkladov a stanovisk podľa § 62 stavebného zákona 

vydáva 

stavebné povo,enie 

ktorým podľa § 66 stavebného zákona 

povol'nje stavbu 

.Okrufrul križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská Zlat~ Moravce", vrozsahu stavby -
stavebné objekty : 
SO- Gl -Stavebné 6pravy cesty II. a III. triedy 
SO - 02 - Stavebn~ dpravy miestnej knmunlkáeie 
SO - 03 - Prekládka verejného osvetlenia 

na parcelách čfslo: parc.č. C-KN 88712, 1100/103- stavebný pozemok vo vlastnfctve: Mesto Zlaté Moravce, 
ul. l. Mája 2, 953 33 
parc.č. C-KN 1311/5- stavebný pozemok vo vlastnlctve lMA INVEST s.r.o., 
Hviezdoslavova41, 953 Ol Zlaté Moravce 
E-KN 1262, 1316, 1317,5616, 5621, 5631, 5688,5693, k.ťl. Zlaté Moravce -stavebný 
pozemok vo vlastníctve : Mesto Zlaté Moravce, ul. l. Mája 2, 953 33 

ku ktorým má : parc.č. 887/2- C-KN- stavebník vlastnlcke právo na základe LV č. 3453 
parc. č. llOO/lG3 - C-KN- stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 3453 
parc.č. 1311/5- C-KN- stavebník vlastnicke právo na základe vecooho bremena 
spočivajúce v držbe a uživani pozemku registra CKN p.č. 1311/5 v rozsahu podľa 
GP č. 40142345-2912009, GP č. 10/2009 vrátane uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby 
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v prospech Mesta Zlaté Moravce, podľa zákona č. 66/2009 Z.z.; • L V č. 421 O 
parc.č. 1262 - E-KN -stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 3453 
parc.č. 1316, 1317,5616,5621,5631,5688,5693- stavebnlk vlastnícke právo 
na základe L V č. 5417 

charakter stavby : trvalá 
účel stavby : inžinierska stavba 

Ú&l a nopls stavby ; 

Navrhovaná stavba : "Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská Zlaté Moravce", rieši 
rekomtrukciu súčasnej priesečnej križovatky na malú okružnú križovatku a vyvolané prekládky verejného 
osvetlenia. PrieseČIIÚ križovatku tvori priefah regionálnej cesty II. triedy č. S ll v smere Vráble - Skýcov (uL 
Duklianska a Továrenská), regionálnej cesty III. triedy č. 60433 (ul. Hviezdoslavova smer želemičná stanica 
a Sľažany) a miestnej koiDIDlikácie (ul Duklianska smer na ul. l. Mája). 

K umiestneniu stavby bolo vydané stavebným llradom Mesta Zlaté Moravce stanovisko č. 58/2009·002 -U, 
zo dňa 2.3. 2009 anásledne stanovisko Krajského stavebného llradu č. NRKSU-20II-463-002, zo dňa 20.3. 
20 ll. V zmysle týchto stanovisk sí stavebné úpravy nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby. 

Mesto Zlaté Moravce, ako vecne a miestne prfslumý stavebný llrad vydalo podľa ustanovenia § 120 ods.2 
stavebného zákona záväzné stanovisko, v ktnrom súhlasi s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú 
stavbu, pod č. 778/20ll, zo dňa 24.10. 20II. PrOjektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby SO-Ol, 
S0-02 vypracoval !ng. Štefan Lisý- autorizovaný stavebný inžinier, Dunajská 18, 949 ll Nitra, ako aj doplnok 
č. l • SO O l Stavebné úpravy cesty II. a Jll. triedy, SO 03 vypracoval Ing. Miroslav Slančlk, ELPRON, 
Novomeského 3, 949 ll Nitra. 

Na us!rutočnenie stavby Okružná križovatlca Hviezdoslavova. Duklianska. Továrenská Zlaté Moravce, 
y rmahu objektov SO Ol. so 02 a so 03 sa uréujú oodmienky ; 

l. stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorá je súčasťou tohto 
povolenia (pre stavebníka), pripadne zmeny nem6žu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu; 

2. pred začatlm stavby musi stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné O\fereníe vybraných 
geodetických a kartografických činnosti autorizovaným geodetom a kartografom; 

3. pri uskutočňovani stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariaden~ najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku; 

4. pri stavbe a jej uskutoiSiiovanl musia byť dodrŽ811é ustanovenia stavebného zákona, ktoré upravujú 
v!eobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako i prlslu!né technické normy; 

5. stavba bude uskutočnená dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybratý výberovým konaním a stavebník 
v zmysle § 66 ods.3 pfsm.h) stavebného zákona je povinný oznámiť meno (názov) a adresu (sídlo) 
zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončeni výberového konania podľa § 62 ods. l plsm.d) stavebného 
zákona, predpokladanýtermin ukončenia je 1212014; 

6. stavebnlk je povinný v súlade s § 66 ods.2 plsm.h) stavebného zákona oznámiť plsomne stavebnému 
úradu presný dálum začatia stavby; 

7. na stavbe musi byť k dispozicii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby, 
stavebník je povinný viesť stavebný dennlk v zmysle § 46 d stavebného zákona; 

8. stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ltátneho 
stavebného dohľadu; 
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9, stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. v meni neskorilcb predpisov), stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného 6radu 
potvrdenie o pnlvoplatnosti stavebného povolenia; 

JO. stavebné povolenie podľa§ 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 
dvoch rokov odo dňa jeho pnlvoplalnosti. Žiadosť o predlženie platnosti SP musi byť podaná včas tak, 
aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti SP. V prlpade nedodržania termlnu 
ukončenia stavby je stavebnlk povinný požiadaf pred uplynutlm tohto termlnu o jeho predlženie; 

Il. pred dokončením stavby zabezpeči stavebnlk porealizačné zameranie stavby opnlvnenou osobou, 
pričom OP musi byť overený Okresným úradom, katastrálnym odborom; 

12. stavebnlk po ukončeni stavby podá návrh na vydanie kolaudnčného rozhodnutia (§ 79 stavebného 
zákona). 

13. Stavba nebude skolaudovaná skôr, ako bude skolaudovaná stavba: "Okružná križovatka Hviezdoslava -
Duklianska - Továrenská Zlaté Moravce ,,Prekládka !rasového uzáveru DN 200 miestneho STL 
plynovodu", stavba bola povolená rozhodnutim č. 2013/02642..003-Ing.Ur, zo dňa 24.9. 2013, 
pnlvoplatné dňa25.9. 2013 

14. Podmienky yyplfvailíee z poliadaviek dotkgutfsh pmipov; 
14. l. Mesto Zlaté Moravu- závlzné atanovisko - 778.12011, z 24.10.2013 -bez pripomienok 
k povoľovanému rozsahu stavby; 
I4.2. ÚNSK- závlzné stanovisko- CS4710/2013,CZ 29940/Z013, z 24.10. 2013-
Stanovisko k Predmetnej stavbe. do.\>Inokč. l. SO -O I Stavebné ýpravv cestv II, a III. triedy; 

.- OK realizovať podfa výkresov doplnku č. I z 10/2013, situácia odvodnenia križovatky- výkres č. 1 -
Charakleristický vzorový rez B-B·- výkres č. 5/2013 (úprava krytu vozovky vervy 2-4 na dostredný 
sklon), aby bolo zabezpečené dôsledné odvedenie dažd'óvej vody k uličným vpustom. 
Ak sa po realizácii stavby OK, počas trvania záručnej doby preukáže nefunkčnosť odvodnenia OK 
alebo iná závada, investor prebenl plnú zodpovednosť a zabezpeči opraw a odstnlnenie na vlastné 
náklady. 

Stanovisko k vlastnlckym vzťahom : 
Pred vydanfm stavebn6ho povolenia investor predloži podplsanú zmluw o budúcej zmluve na prevod 
stavby do vlastnlctva NSK, v zmysle TP 0312004 Usporadúvanie cestnej siete (s vyčlenenfm vetvy 
Duklianskej ulice, ktorá je vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce; 
Do 60 dni od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia investor stavbu plsomne odovzdá a predloži : 
Kolaudačné rozhodnutie stavby a protokol o odovzdan! a prevzati stavby vlastníkovi a spnlvcovi cesty; 
Projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane atestov a slal!ok zabudovaných materiélov a prác; 
Geometrický plán porealizačnébo zamerania stavby s vymačenfm hranic pozemkov podľa majetkových 
správcov spracovaným v zmysle Technického predpisu SSC TP 0312004 Usporadúvanie cestnej siete 
(časť 5 -Stanovenie hranic mllietkovej spnlvy pozemných komunlkácil) schváleného MDPT SR 
sekciou cestnej infra!truktúry v septembri 2004; 
Podpísanú zmluvu medzi investorom a vlastníkom ciest o prevode stavby do vlastnlctva NSK. 
Pri realizácii stavby žiadame dodržať podmienky uvedené vo vyjadreni správcu dotknutých ciest, 
RSÚC Nitra, a.s. 

14.3.Reglonálna sprAva a údržba ciest, a.s.- 27031Z007, z 17.12. 2007 + 156512011, z 4.11. 2011-
vyjadrenle 

Žiadame, aby vyzlskaný a po prehodnotenf- e!lte použiteľný stavebný materiél z búraclcb pnie 
pôvodnej križovatky, resp. jej časti prislúchajúcej regionálnym ces!Mt bol odvezený a písomne 
odovzdaný vedúcemu cestmajsterskej prevádzky RSaÚC v Zlatých Moravciach p. štefanovi Skleukovi. 
Uvedené platili) pre staré ZDZ časti pôvodnej križovatky. Započatie stavebných prác dotýkl\iúclch sa 
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cestného pozemku, ako aj ich ukončenie je stavebnlk povinný v temúne do S dni plsonme alebo 
telefonicky oznámiť správcovi komunikácie. Následne žiadame, aby zástupcovia RSaÚC Nitra a.s. boli 
prizvan! na kontrolné dni zvolávané investorom p008s stavby, ako aj na preberacie kooanie po ukončeni 
stavby. Stavebnlk,resp. investor je zodpovedný za v§etky ikody vzniknuté na pridružených úsekoch 
dotknutých reg.ciest a ich prlslu§enstve počas stavby a musi ich odstrániť. Plat! to aj pre akékoľvek 
znečistenie týchto vozoviek. Upozorňujeme stavebnlko, že o stanovisko k PD je potrebné po!iadať aj 
vlastnlka dotknutých reg. komunikácii· úNSK . PredÍženie platnosti vyjadrenie PD- podmienky l!Mbo 
pôvodného vyjadrenia žiadame dodržať. (Podmienky stanovené Ili vo vyjadreni úNSK č. CS 471012013, 
cz 2994012013, zo dňa24.10. 2013). 

14.4.Krajský pamiatlwvý úrad v Nitre, ~ MR-1211330-2/63071Gro, z 3. 7. lOlZ 
Krajský pamiatkový úrad v Nitre vzhľadom k tnmu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ 
nepreskdmanej archeologickej lokality, požaduje ohlásenie začiatku výkopových prác súvisiacich 
s predmetnou stavbou najmenej s dvojtýtdllovým predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Nitra; 
V prlpade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa 

ustanovenia § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznämi nälez najneskôr na druhý pracovný deň 
Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nälez ponechá bezo .zmeny až do obhliadky Krajským 
pamiatkovým úradom v Nitre alebo nim poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 3 
pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nále2lca povinný vykonať v§etky 
nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poikodeniu, mehoduoteniu, 
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnllt' a premiestniť z pôvodného miesta 
a z nälezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

14.S.ObÚŽP Nitra, stále prac. Zlaté Moravtd. W011100986-01 F29, z 2.11. 2011 - ochrana prírody 
a krajiny 

Pri výkopových a stavebných prácach nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným 
druhom rastlin a živočlchov, vrátane ich biotopov, podľa § 34 a § 35 zákona. Podľa§ 35 ods.6 zákona 
sa na nález chráneného živoelcba v súvislosti s prlpravou alebo uskutočňovanim stavby vzťahujú 
osobitné predpisy, t.j.§ 127 zákona č. S0/1976 Zb. v meni zákona č. 22911997 Z.z. 
Upozornenie pre žiadateľa a prlslumý stavebný únu:l. 
Stredový kruhový ostrovček a smerové ostrovčeky navrhujeme oživiť vegetál:iou, ktorá bude mať 
pozitivnu esteticko - ekologickú a zdravotno-sociálnu funkciu. Pri výsadbe drevin (stromy, kroviny) 
žiadame upreduostolť geografiCky pôvodné a tradičné druhy. 
Pri výstavbe a prevádzkovani stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia legislatlvy na úseku ochrany 
prírody, zákon o ochraoe prfrody a krajiny a súvisiace predpisy. 

14.6.0bÚŽP Nitra,stlile prac.ZiatéMoravceč. W0111G1007-02 F21, z 12.19. 2011- odpadové hospodárstvo 
ObÚŽP Nitro, stäle pracovisko Zlaté Moravce, odbor zlo!iek ŽP požaduje ku kolaudačnému konaniu 
stavby dokladovať presné množstvá a spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikl\iú pri realizácii 
predmetnej stavby. Podľa vyhl. č. 28412001 Z.Z. ktnrou sa ustanovuje katalóg odpadov v zneni vyhl.f. 
409/2002 a vyhl. Č. 12912004 Z.z. ide o nasledovné druhy odpadov: 17 O l O l betón, 17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 O l, 17 04 02 hlinlk, 17 04 05 železo a oceľ, 17 04 ll káble 
iné ako uvedené v 17 04 IO, 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 
výkopová zemina iné ako uvedená v 17 05 OS, 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 Ol 
a 17 06 03, 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené v 17 09 O l, 19 09 02 a 17 
0903. 
Pôvodca odpadov je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 22312001 Z.z. 
o odpadoch, vyhl.e. 2831200 l Z.z. o vykonávani niektorých ustanoveni zákona o odpadoch v meni 
vyhl C. 50912002 Z.z. vyhl.č. 12812004 Z.z., vyhl. č. S9912005 Z.z., vyhl.č. 30112008 Z.z., vyhl.č. 
263120 l O Z.z. a VZN mesta Zlaté Moravce. 
Podľa § 40c ods.4 zákona č. 223/200 l .z. o odpadoch ten, kto vykonáva stavbu, údržbu, rekonJtrukciu 
alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikl\ióce pri tejtn činnosti a odpady 
z demoläcil materiálovo modnotiť pri výstavbe, rekonltrukcii alebo údržbe komunikácii. 
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14. 7. ObÚ ŽP Nitra, stále prac.Ziaté Moravce,l. ZllOU/00995-002-F18,z 12.10 lOU -štátne vodná 
správa 

súhlasné stanovjsko vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Upozorňujeme na možný 
stret záujmov pri súbehu a križovaní inžinierskych sieti. 

I4.8.Ministerstvo obrany SR správa nebnutel'ného majetku a výstavby Bratislava- č. SAMaV-
1449/lOll, z 30.5.201.2 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby 
evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) . V prípade dopravných obmedzeni postupovať v zmysle 
§ 7 a 24, ods.e) zákona č. 135/1961 zb: v vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10, ods.6 pfsm.b) začiatok 
a koniec stavebných prác a dopravných obmedzeni oznámiť priamo na Centrum vojenskej dopravy, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fux. 0960 321 115, e-mail dicvd@mil.sk. 

14.9.0bÚ Nitra, odbor civilnej ochrany a krfzovébo riadenia, č. ObÚ-NR-C04-2012/l008912, z21.6. 

2012 
bez pripomienok 

14.10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, č. 7031-21/2013, z 27.2. 2013 
Pri realizácii predmetnej stavby príde ku styku s inžinierskymi sieťami v našej prevádzke (ďalej len 

IS). 
· Pred realizáciou stavby žiadame vytýčiť všetky IS prfslušnými prevádzkovateľmi, IS vytýčime na 

zäklade objednávky uplatnenej u nášho odštepného závodu za odplatu. 
Pri kryti a krfžení IS žiadame dodruť STN EN 805 a STN 73 6005. Ďalej žiadame dodržať ochranné 
pásmo IS podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. 
Použité chráničky musia byť farebne odlBené od vodovodného a kanalizačného potrubia. 
K zemným prácam v ochrannom pásme IS žiadame prizvať našich odborných pracovnikov, 
v ochrannom pásme IS požadujeme reaJizovať ručný výkop. 
Požadujeme prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a prislušenstvo IS majúce vzťah 

k terénu, resp. pozemnej komunikácii. 
O odovzdaní staveniska požadujeme byť informovani 2 týždne vopred za účelom kontroly dotknutých 
sietí v našej prevádzke. 
Žiadame byť prizvaní k odovzdaniu staveniska. 

14.11. Orange Slovensko, a.s., Mlchlovsky, spol, s r.o., č. BA-1395/2013, zl.7. 2013 
-pri realizácii Okružnej križovatky Hviezdoslavova-Duklianska-Továrenská nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené 
ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. 
Údaje o technickom stave a počte HOPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčenf trasy. Pri 
Projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
Komunikáciách č. 61 0/2003 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri 
Budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mecha
nicky chrániť žľabovanfm. Všetky vynútené práce výstavbu na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť 
samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládky bu
dá realizované plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre Investora vykoná 
Orange a.s. alebo nim poverená servisná organi~cia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahá
jenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Ďalšie upozornenia sú ďalej uvedené vo vyjadreni vyššie uvedenej značky a čísla. 

14.12. Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, č. TD/14/NRIBCb/2013/DP, 
z20.6. 2013 

Pred realizáciou stavby musí byť uzatvorená .,Dohoda o preložke plynárenského zariadenia" medzi 
investorom a SPP- distribúcia, a.s. - vybavuje Ing. Miloš Ivanička- č. tel. 037/6265 154, e-mail: milos 
ivanicka č. tel. @spp - distribucia.sk, LC Nitra. Bez uzavretia dohody o preložke plynárenského 
zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky; 
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Podľa § 81 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný 
uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník plynárenského zariadenia a ten, kto potrebu 
preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku plynárenského zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete 
alebo za podmienok nim W'Čených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa 
preložkou nemení; 
Dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo (ďalej len "OP" a "BP'') plynárenských zariadeni (§79 a §80 
zákona NR SR č. 251/2012 Z.z.); 
Realizácia musi byť vykonaná v súlade zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, 
vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., súvisiacimi normami a technickými pravidlami STN 38 6413, 
STN 38 6415, TPP 102 Ol, TPP 702 02, TPP 702 51, TPP 702 09, TPP 935 02, TPP 901 Ol: 
Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými 
i podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy ST6N 73 6005 
a STN 73 3050; 
Pred zahájením zemných prác investor zabezpeči cestou príslušných prevádzkovateľov - správcov 
presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení; 
Práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení (ďalej len PZ) je možné vykonať 
len za účasti zodpovedného pracovníka SPP- distribúcia a.s., Nitra Ing. Arendáš Jozef037/6265 155; 
Realizáciu stavby vykonať podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Zmeny oproti projektu 
vrátane technických riešení, ktoré neboli konkrétne riešené v predloženej PD, ale sú vyvolané 
skutočnosťou počas realizácie projektu, musí zodpovedný projektant zakresliť a opätovne predložiť na 
odsúhlasenie prevádzkovateľovi distribučnej siete, v termfne pred realizáciou zmeny, stavebné 
a montážne práce môže vykonávať len organizácia, ktorá má na túto činnosť oprávnenie; 
Pred zahájením montážnych prác je investor povinný oznámiť budúcemu prevádzkovateľovi 

distribučnej !:iete dátum začatia realizácie stavby; 
Investor (zhotoviteľ) je povinný prizvať budúceho prevádzkovateľa k predpísaným skúškam v zmysle 
dotknutých (hore uvedených) STN, TPP a súvisiacich predpisov. 
Ďalšie podmienky sú stanovené vo vyjadreni vyššie uvedenej značky a dátumu. 

14.13. Západoslovenská energetika, a.s., zo dňa 2.7. 2012 
V plánovanom stavenisku sa nachádzajú zemné elektrické NN a VN káblové vedenia ZSE Distribúcia, 
a.s.; 
Pri výkopových prácach stavby v miestach kde dôjde pri stavbe ku križovaniu a súbehu s pozemnými 
inžinierskymi sieťami Západoslovenská energetika Distribúcia, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť. 
Vytýčenie inžinierskych sietí je potrebné dohodnúť na t.č. 037/7763125. Križovatky a sóbehy 
vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 6005. 
Žiadame rešpektovať ochranné pásma energetických zariadeni v zmysle zákona č. 656/2004 Zb. 
Pred zahrnutím odkrytých káblových vedení ZSE, Distribúcia a. s. žiadame prizvať ku kontrole. 

14.14. Slovak telekom, a.s., č. 13-43277614-ZM, z24.10. 2013 
K predloženej PD nemáme pripomienky, nakoľko v novo predloženej PD boli zapracované naše 
podmienky (zákres našich sietí a tvárnice kábelovodu). Upozorňujeme investora, že pred zahájením 
stavebných prác je povinný požiadať o vytýčenie sietí v správe ST, a.s., kde pri vytýčení budú dané 
podmienky. Akékoľve~ poškodenie zemných káblov je potrebné bezodkladne nahlásiť na 12129. 
Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane 
rádiových) zariadeni. 
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 
zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti tmeniu; 
V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble,potrubia) s rôznou funkčnosťou; 
Údaje o technickom stave zariadeni je potrebné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich 
vytyčovanl. Vyzývame Vás preto, aby sa vami poverený zástupca dostavil podľa stránkových dni na 
www.telekom.sk na zakreslenie existujúcich zariadeni do vašich podkladov. 
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Poverený zástupca pri zakresľovanf predloži toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj 
OP. V zmysle § 66 ods. 7 zák. č. 3 S l /20 I l Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 
musí zakresliť priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant. Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo po§kodené 
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí : 
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu, 
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorf budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm 
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu veden( a zariadeni pracovali 
s najvä~ou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie napr. hfbiace stroje vo 
vzdialenosti 1 ,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne 
zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu , 
Zhutnenie zeminy pod káblami pre jeho zakrytlm, 

Bezodkladné oznámenie každého po§kodenia zariadenia a t.č . 12129, 
O~erenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami , 
V prfpade požiadavky napojenia lokalít, objektu na VSST je potrebné požiadať o určenie bodu 
nápojenia www.telekom.slc, 
V prfpade premiestnení a telekom. vedenia je potrebné vypracovať PD. 
Podmienky ochrany TZK budú doplnené pri vytýčen{, ktoré požadujeme objednať na t.č. 0903722608 
Juraj Červenka. 
V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znižiť krytie cl. káblov, je toto možné vykonať 
len so súhlasom správcu siete. 
Ďal~i~ poďanienky sú uvedené vo vyjadreni vyš§ie uvedeného čísla a dátumu. 

l 4.15. Obvodný úrad CDPK Nitra, č. A/2011/04769 BelO, z 16.12. 2011 
V zmysle§ 3a zákona č. 135Pl961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoršfch 
predpisov, špeciálnym stavebným úradom pre cesty Il. a Ill. triedy je ObÚ CDPK v Nitre. V zmysle § 
16 ods. l a ods.5 cestného zákona je potrebné požiadať o vydanie SP na uvedené stavbu a jej súčasti 
a vyvolané úpravy podl'a § 18 ods. 13 cestného zákona; 
Potrebné je tiež v zmysle § 7 cestného zákona o čiastočnú, pripadne llplnú uzávierku cesty II/511 

á'HI/06433 a v zmysle § 3 ods.5 pťsm.f) cestného zákona o určenie DDZ počas stavebných prác 
a určenie TDZ, osadeného po ukončeni prác; 
Stavebnfk je povinný dodržať podmienky RSÚC, a.s. Nitra, č. 1565/2011, z 4.11. 2011; 
Potrebné je doložiť kladné stanovisko vlastnika reg.komunikácif - ÚNSK, vlastnika MK - Mesta Zlaté 
Moravce. 

14.16. Obvodný úrad CDPK Nitra, č. A/2012/01614 BC9, z J.(i. 2012- určenie použitia DDZ a 
TDZ 

Dopravné značky a dopravné zariadenia osaďte v zmysle rákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov a vyhlášky č. 912009 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a nadväzne na STN O l 80 20; 
ODI sí vyhradzuje právo na základe aktuálneho vývoja dopravnej situácie možnosť zmeniť alebo 
doplniť prenosné resp. trvalé DZ; 
Pre realizáciou jednotlivých etáp je potrebné prizvať ODI Nitra ku kontrole prenosného DZ; 
Dopravné mačky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie stavby musia byť v bezchybnom 
stave, nesmú byť poškodené, musia byť udržiavané v čistote; 
Dopravné mačky a dopravné zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pre začatím realizácie 
stavby. S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, ked' budil osadené všetky DZ a dopravné 
zariadenia ; 
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Použité dočasné DZ a dopravné zariadenie je potrebné po ukončení stavebných prác ihneď odstrániť; 

Investor je povinný v čase realizácie stavby zabezpečiť kontrolu stavu a správnosť osadenia DZ 
a dopravných zariadeni; 
Zábrany za zniženej viditeľnosti je investor povinný osvetliť červeným svetlom, DZ musia byť 
v reflexnom vyhotoveni, nepo~kodené a umiestnené tak, aby nedošlo k ich prevráteniu vplyvom 
poveternostných podmienok; 
Osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby; 
Práce musia byť vykonané tak, aby premávka bola čo najmenej obmedzovaná; 
Za správnosť osadenia a údržbu prenosného a trvalého DZ na uvedenej ceste bude zodpovedať : Ing. 
Záchenský, t.č. 0917 929 957. 

14.17. Okresné riaditel'stvo Hasičského a zácbran~rskeho zboru , č. ORHZ-125-2010, z 31.3. 
2010 

V prfpade vodovodu žiadame zabezpečiť aby odberné miesta - hydranty spÍňali požiadavky vyhlášky 
MV SR č. 699/2004 Z.z.; 
Žiadame počas výstavby zabezpečiť prejazd záchranných vozidiel HaZZ pre smer Žitavany -
Topoľčianky; 

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné pripraviť doklady o certifikácii pripadne o posúden{ zhody 
stavebných materiálov, požiarnej steny a uzáverov, ako í ď~fch technických zariadení; 
Na technologické zariadenia, ktoré ako celok nepodliehajú posúdeniu zhody podľa osobitných 
predpisov, je potrebné zabezpečiť vyjadrenie prlslušného orgánu v zmysle zákona NR SR č. 314 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi§ 26 ods.l písm.f) prípadne§ 27 písm.d). 

Ďame podmienky : , 
14.1. Stavebnfkje povinný stavenisko zabezpečiť proti pohybu nepovolaných osôb. 
14.2. Sta"·ebnikje povinaý stavbu od prvopočiatku jej realizácie riadne označiť základnými údajmi o stavbe, 
tj. názov stavby + názov a adresa stavebnlka + čfslo stavebného povolenia + názov a adresa zhotoviteľa 
stavby. 
14.3. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za §kody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzfch 
nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanoveni Občianskeho 

zák:onnfka; 
14.4. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému 
obťažovaniu okolia stavby, k mečisteniu komunikácii, ovzdušia a vôd, k zamedzeniu prístupov k pril'ahlým 
stavbám alebo pozemkom a k pormeniu podmienok ochranných pásiem a chránených územL Staveniskové 
zariadenia v zastavanom územi nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmi, prachom, 
zápachom. oslňovanfm, zatienenim pôsobiť na okolie nad prfstupnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno 
obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzJce len vo vymedzenom čase. 
14.5. Stavebník stavby musi 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 vedeni k ich 
vytýčeniu. 

14.8. Stavebnlkje povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť všetky doklady o výsledkoch s~ok, zápisy 
a certifikáty ako i dokladovať dodržanie podmienok stavebného a územného rozhodnutia. 

15.Rozhodnutie o námietkacb. pripomienkach a oodmienkach účastnikov konania: 
- v stavebnom konaní účastnfci konania vzniesla námietky spoločnosť IMA INVEST s.r.o., listom zo dňa 
11.11. 2013; 
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a) z projektovej dokumentácie je evidentné, že stavba je umiestnená s časti aj na pozemku č. 1311/4, ku 
ktorému stavebnfk nepreukázal ani vlastnícke právo -pripomienka sa zamieta- viď odôvodnenie l Sa); 

b) navrhovaným riešením povoľovanej stavby sa neprimerane obmedzia možnosti vjazdu a výjazdu na 
naše parkoviská pri Obchodnom dome TEKOV a obmedzí sa pristup peších zákazníkov od OD 
TEKOV počas výstavby- pripomienka sa zamieta- viď odôvodnenie l Sb ). 

Odôvodnenie 

Dňa 3.7. 2013 podal splnomocnený zástupca stavebníka Mesto Zlaté Moravce, ul. l. Mája 2, 953 Ol Zlaté 
Moravce, ARDIS, a,s., so sfdlom Krížna 13, 965 Ol Žiar nad Hronom, na Obvodnom úrade pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Odbore s pôsobnosťou pre obvod Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 Ol 
Nitra, (teraz Okresný úrad Nitra, odvod cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Štefánikova tr. 69, 949 
O l Nitra), ako vecne a miestne príslušnom špeciálnom stavebnom úrade pre dopravné stavby, žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia stavby :" Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská 
Zlaté Moravce", v rozsahu stavby : SO Ol - Stavebné úpravy cesty Il. a III. triedy, SO 02- StavebnO. úpravy 
miestnej komunikácie a SO 03- Preldádka verejného osvetlenia, p.č. C-KN 887/2, 1100/103, 1311/5, E-KN 
1262, 1316, 1317,5616,5621, 5631,5688,5693, k.ú. Zlaté Moravce. 

K umiestneniu stavby bolo vydané stavebným úradom Mesta Zlaté Moravce, stanovisko č. 5812009-
002 - U, zo dňa 2.3. 2009 a následne stanovisko Krajského stavebného úradu č. NRK.SU-2011-463-002, zo 
dňa 20.3. 20 ll . V zmysle týchto stanovisk si stavebné úpravy nevyžadujú rozhodnutie o umiestneni stavby. 

Mesto Zlaté Moravce, ako vecne a miestne prfslušný stavebný úrad vydalo podľa ustanovenia § 120 
ods.2 stavebného· zákona záväzné stanovisko, v ktorom súhlasí s vydanfm stavebného povolenia na vy~šie 
uvedenú stavbu, pod č. 778/2011, zo dlla 24.10. 2013 . 

Projektovú dokumentáciu k dopravnému objektu stavby SO - Ol, SO - 02 , ako aj doplnok č. l , SO Ol 
Stavebné úpravy cesty II. a III. triedy vypracoval Ing. Štefan Lisý - autorizovaný stavebný inžinier, 
Dunajská 18, 949 ll Nitra, projektovú dokumentáciu k SO 03 vypracoval Ing. Miroslav Slančík, ELPRON, 

Novomeského 3, 949 Il Nitra . 
K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené doklady k preukázaniu vlastnictva / iné práva k pozemkom 

stavby; záväzné stanoviská, vyjadrenia a posúdenia samosprávnych a dotknutých orgánov. 
Oznámením č. OU-NR-OCDPK-2013/07191 DA2 (B/2013/04019 BC2), zo dňa 28.10. 2013 stavebný 

úrad oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania s upustením 
od ústneho rokovania a miestneho zisťovania. 

Účastníkom konania, ktori nie sú známi/ktorých pobyt nie je známy, bolo začatie konania omámené 
verejnou vyhlmcou. V oznámeni o začati stavebného konania stavebný úrad stanovil 15 dni odo dňa 
doručenia oznámenia na uplatnenie námietok. 

Námietky a pripomienky účastníka konania spoločnosti IMA INVEST, s.r.o., zo dňa ll.ll. 2013: 
15a) - pripomienka sa zamieta, uvedená parcela C-KN, p.č. 1311/4 je susednou parcelou stavby, čo je 
zrejmé z projektu stavby SO 02 Stavebné úpravy miestnej komunikácie. Cestný obrubník, ktorý možno 
považovať za hranicu medzi pozemkami, nie je dotknutý stavebnými prácami, z tohto dôvodu nie je 
potrebné preukázať vlastnfcke alebo iné právo k pozemku C-KN p.č. 13 l 1/4; 
15b) - pripomienka sa zamieta, navrhované práce svojim rozsahom neobmedzujú možnosti vjazdu 
a výjazdu motorových vozidiel na parkoviská OD TEKOV, čo je 2rejmé z PD - časf F Organizácia dopravy 
počas výstavby. Jediné navrhnuté práce vo vjazdoch na parkoviská OD TEKOV je realizácia vodorovného 
DZ, ktorého je vlastnik priľahlej nehnuteľností a účastnlci cestnej premávky povinnf strpieť. Pohyb chodcov 
bude z hľadiska ich bezpečnosti obmedzený - nebudú sa môcť pohybovať cez existujúci priechod pre 
chodcov v by-passe, ktorým prechádzali na fyzický ostrovček križovatky. To je ale obmedzenie, ktoré sa 
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týka všetkých chodcov, nie len návštevnlkov OD TEKOV. V zmysle PD nebudú obmedzené možnosti 
vjazdu a výjazdu na parkoviská OD TEKOV. 

Podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konani preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie z hľadisk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. l 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. 
Dokumentácia stavby spiňa požiadavky o v~eobecných 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 výroku stavebného povolenia. 

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

2x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie dopravnej časti stavby, vypracovaná Ing. Štefanom 
Lisým, Dunajská 18, 949 ll Nitra; 

splnomocnenie pre ARDIS, a.s., Križna 13, 965 Ol Žiar nad Hronom, na zastupovanie stavebníka; 

kópia katastrálnej mapy; 

výpisy z LV; 

záväzné stanovisko pod fa § 120 stavebného zákona, č. 778110 ll, z 24. 1 O. 2013; 

záväzné stanovisko (TNSK, č. CS 4710/2012,CZ29940/2013, z 24.10. 2013; 

vyjadrenie RSÚC, a.s. Nitra, č. 2713/2007, z 17.12. 2007 + 1565110 ll, z 4.11. 2011; 

záväzné stanovisko Krajského pamiatkov~ho úradu v Nitre, č. NR-12/ 133 0-2/6307 /Gro, z 3. 7. 20 12; 

stanovisko ObÚŽP Nitra, stále pracovisko Zlaté Moravce, č. Z/2011/00986-02 F29, z 2.1 l. 2011; 

stanovisko Obúžp Nitra, stále pracovisko Zlaté Moravce, č. 'l12011/001007-02 F21, z 12.10.2011; 

stanovisko ObÚŽP Nitra, stále pracovisko Zlaté Moravce, č. 'l12011/00995-002-F28, z 12.10. 201 1; 

vyjadrenie Ministerstva Obrany Bratislava, č. SAMa V -1449/2012, z 30.5. 20 12; 

vyjadrenie ObÚ Nitra, odbor CO a krlzového riadenia, č, ObÚ-NR~C04-20 12/10089/l, z 21 .6. 20 12; 

vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 7031-2 I/20 13, z 27.2. 20 13; 

vyjadrenie Orange Slovensko, a.s., č. BA-1395/2013, z 2.7. 2013; 

vyjadrenie distribúcia SPP, č. TD/14/NR/BCh/20 13/DP, z 20.6. 2013; 

vyjadrenie Západoslovenská energetika, a.s., zo dňa 2. 7. 2012; 

vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 13-43277614-ZM, z 24.10. 2013; 

záväzné stanovisko k SP, č. A/2011/04769 BCIO, z 16.12. 2011; 

určenie DDZ a TDZ, č. A/2012/01614 BC9, z 1.6. 2012; 

vyjadrenie OR HaZZ Zlaté Moravce, č. ORHZ-125-2010, z 31.3. 2010 
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Poučenie: 
Podľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zneni neskorších predpisov proti 

tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote IS dni odo dňa doručenia. 
Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komWlikácii, 
Štefánikova tr. 69, 949 Ol Nitra. 

V zmysle § 244 a nasledovných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znen( 
nesko~fch predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 

Prlloba pre stavebníka: 
·overenä PD stavby~ §títok "Stavba povolená" 

\}\\'\~'\.AJ~-\ 
Ing. Miroslav MikuláJik 

vedúci odboru 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komWlikácif, žiada mesto Zlaté Moravce, aby 
predmetnú verejnú vyhlá!ku bez:odldadne vyvesili na úradnej tabuli na dobu l S dní podľa ustanovenia § 26 ods.2 
zákona č. 71/1967 Zb. apodľa ustanovenia§ 69 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona. Po uplynutí 
lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii, Štefánikova tr. 69, 949 Ol Nitra s vyznačenún uvedených údajov. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. Zároveň žiadame o zverejnenie vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. 
v rozhlase, pripadne v miestnej tlači a na internete. 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 

dátum vyvesenia : ............................................. . dátum zvesenia : ................................. .. 

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis : 
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Mesto Zlaté Moravce 

dátum vyveserúa : ......................... .................... . dátum zvesenia : ................................. .. 

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis : 

Doruči sa: 

Účastníci konania : 

l. Nitriansky samosprávny kraj, R.ázusova 2/ A, 949 O l Nitra 
2. Mesto Zlaté Moravce, ul. l. Mája 2, 953 O l Zlaté Moravce 
3. ARDIS, a.s., Krížna 13,965 Ol Žiar nad Hronom 
4. IMA INVEST, s.r.o., Hviezdoslavova 41, 953 Ol Zlaté Moravce 
5. Ing. Štefan Lisý, Dunajská 18, 949 ll Nitra 
6. Tng. Miroslav Slančík, ELPRON, Novomeského 3, 949 l 1 Nitra 

Dotknuté orgány a organizácie : 

7. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., Štúrova ulica č. 147. 949 65 Nitra 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova tr. 58, 949 Ol Nitra 
9. Okresný úrad Nitra, odbor krfzového riadenia, Stefánikova tr. 69, 949 O l Nitra 
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranárskeho zboru SR, l. Mája A, 953 Ol Zlaté Moravce 
ll. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla ll, č. 8, 949 01 Nitra 
12. Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o ŽP, Sládkovičova 3, 953 Ol Zlaté Moravce 
13. Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, štefánikova tr. 69, 949 O l Nitra 
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Nitra, Za Hydrocentrálou 4, 949 Ol Nitra 
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správa povodia Dolnej Nitry, Za Hydrocentrálou 8, 949 O l 

Nitra 
16. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
17. Západoslovenská energetika, a.s., ČUlenova 6, 816 4 7 Bratislava I 
18. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 l l Bratislava 
19. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. distribúcia, Levická l O l, 949 O l Nitra 
20. MV SR, KRPZ, KDI, Piesková 32, 949 Ol Nitra 
21. Slovak telecom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
22. Orange Slovensko, a.s. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 Ol Piešťany 

Tit\. 
1\{esto 2 
u\. 1 tni 
953 Ol 
--c 'lee: ~ 

ObeC 
oÚZ! 

zák< 
M.o 
a.s. 
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Obec Tesárske Ml 
íslo: 2013/02642 -003- Ing. Ur 

Titl. 
Mesto Zlaté Moravce 
ul. l mája č.2 
953 Ol Zlaté Moravce 

V ec : Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní 

ť':.\' .. ~~~ , v 

t,,V·. ::· f"\f>! T'::(': ;1 DC'I .' C r .. l '.!' ' ~ \1 
.... ~ ~ :•1 -' ' • '"· C • :_ ' ..J ,.-, 1 ~ , ; : •• t. i ... 1 L ; ; \l f-1 1 .J r 
-~J --- --------------

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Obec Tesárske Mlyňany ako určený stavebný úrad podľa § 117 ods. 3 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len " stavebný 
zákon " ), na základe žiadosti podanej na obec dňa 17.07. 2013 stavebníkom : Mesto Zlaté 
Moravce so sídlom Ul.l. mája č.2 Zlaté Moravce zastúpené splnomocneným zástupcom ARDIS 
a.s. so sídlom Krížna 13, Žiar nad Hronom ( d'alej len "stavebník" ) na vydanie stavebného 
povolenia stavby ( novostavbu) : "Okružná križovatka Hviezdoslavova-Duklianska
Továrenská Zlaté Moravce - stavebný objekt - "Prekládka trasového uzáveru DN 200 
miestneho STL plynovodu" na pozemku parcelné číslo KN-C 887/2, KN-E 1262, 5621, 5688, 
5693 katastrálne územie Zlaté Moravce, spojilo podľa§ 39a, ods.4 stavebného zákona v súčinnosti 
s § 139b stavebného zákona územné konanie so stavebným konaním a prerokovalo v uskutočnenom 
konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po jeho 
preskúmaní podľa §3 7 a §62 stavebného zákona v y d á v a 

stavebné povolenie, 

ktorým podľa§ 39a, § 66 stavebného zákona 

povoľuje 

stavbu ( novostavbu ) : 

"Okružná križovatka Hviezdoslavova- Duklianska-Továrenská Zlaté Moravce" 

" Prekládka trasového uzáveru DN 200 miestneho STL plynovodu" 

v rozsahu stavby : 
SO Ol- Prekládka trasového uzáveru DN 200 miestného s: 

parc.č. 1100/103, 887/2 k.ú. Zlaté Moravce, 
projekt v rámci stavebného povolenia Okružnej križovatky ulíc Hviezdoslavova, Továrenská, 
Duklianska v Zlatých Moravciach rieši v podobjekte prekládku trasového uzáveru miestneho 
STL plynovodu DN 200.; 
nový trasový uzáver bude osadený v zelenom páse mimo budúceho kruhového objazdu vedľa 
chodníka pre peších; počas prekládky nedôjde k odstávke zemného plynu 
najprv bude odstránený jestvujúci trasový uzáver výrezom v min vzdialenosti 5 m od 
odstávkových zariadení 
na preložku a výmenu existujúceho zemného sa použije nový zemný uzáver A VK DN200 
PN25 a oceľové potrubie bezošvé triedy 11.353. PN25 izolované dimenzie DN 200 



parcelné číslo 

ku ktorým má 

2013/02642 -003- Ing. Ur- 2/4 

887/2 KN-C, 1262,5621,5688,5693 KN- E 

stavebník ( Mesto Zlaté Moravce ) vlastnícke právo; 

katastrálne územie Zlaté Moravce; 

účel stavby prekládka trasového uzáveru STL plynovodu; 

predpokladaný termín ukončenia stavby: 04/2014 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby ( novostavby ) : "Prekládka trasového uzáveru DN 200 
miestneho STL plynovodu" sa stanovujú tieto p o d m i e n k y : 
l. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou 
tohto rozhodnutia pre stavebníkov, prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu; 
2. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, najmä NV SR č. 39612006 Z.z. o min. bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, 
vyhlášku MPSV aR č. 50812009 Z.z. o vyhradených technických zaradeniach ( EZ, PZ, TZ, ZZ ), 
zák. č. 12412006 Z.z. o bezpečnosti práce; 
3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 48 - 52 stavebného zákona upravujúce požiadavky na 
prevádzanie stavieb a príslušné STN; 
4. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje; použitie týchto priestorov je 
viazané na osobitné povolenie vydané plislušným mestským alebo obecným úradom; 
S. 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; 
6. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, 
otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru; ak 
účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo 
vymedzenom čase; 
7. Stavba bude zrealizovaná dodávateľom, ktorý bude určený na základe výberového konania. 
8. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia, všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej 
stavby a certifikáty zabudovaných stavebných výrobkov. Stavebníci sú povinný viesť stavebný 
denník v zmysle § 46d stavebného zákona. 
9.Stavebníci sú povinní umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
štátneho stavebného dohľadu. 
10. Stavba nesmie byť začatá skôr , kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť l § 52 
zák. č.7111967 Zb./. 
ll.Stavebníci sú povinní pred začatím stavby umiestniť štítok " Stavba povolená" na viditeľnom 
mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam do kolaudácie stavby. 
13.Stavebník po ukončení stavby podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia , ku ktorému 
stavebník predloží, revízne spt:ávy, zápisy o vykonaní predpísaných skúšok. doklady o vhodnosti 
výrobkov certifikáty a zdokladujú splnenie podmienok tohoto stavebného povolenia. 
14.Stavebníci v zmysle§ 66 ods. 2 písm. h sú povinní oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

15. P o d m i e n k y dotknutých orgánov : 
ObÚ ŽP Nitra, odbor ochrany zložiek ŽP Zl. Moravce-úsek OH, č. Z/2011101007-02-F 21: 

pôvodca odpadov je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch, vyhl. č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých utanovení zákona o odpadoch 
v znení vyhl. č. 509/2002 Z.z., vyhl. č. 128/2004 Z.z., vyhl. č. 599/2005 Z.z., vyhl. č. 
301/2008 Z.z., vyhl. č. 263/2010 Z.z. a VZN mesta Zlaté Moravce. 
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_ podľa§ 40c ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, 
rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri 
tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe komunikácií. 

SPP- distribúcia, a.s., č. TD/14/NRIBChn013/DP zo dňa 20.06.2013: 
_ pred realizáciou stavby musí byť uzatvorená ,,Dohoda o preložke plynárenského zariadenia" 

medzi investorom a SPP- distribúcia, a.s.- vybavuje Ing. Miloš I vanička. 

- podľa§ 81 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. náklady na preložku plynárenského zariadenia 
je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník plynárenského 

o zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku plynárenského 
zariadenia vykonáva prevádzkovateľ siete alebo za podmienok ním určených aj iná 
oprávnená osoba. Vlastníctvo plýnárenského zariadenia sa preložkou nemení. 
dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo (ďalej len "OP" a "BP") plynárenských zariadení 
(§ 79 a§ 80 Zákona NR SR č. 25112012 Z.z.), 
realizácia musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších 
dodatkov, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., súvisiacimi normami a technickými 
pravidlami STN 38 6413, STN 38 6415, TPP 702 Ol, TPP 702 02, TPP 702 51, TPP 702 09, 
dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými ajestvujúcimi nadzemnými 
i podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy 
STN 73 6005 a STN 73 3050, 
pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov -
správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 
práce v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení (ďalej len PZ) je 
možné vykonať len za účasti zodpovedného pracovníka SPP -distribúcia a. s., Nitra 
realizáciu stavby vykonať podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

- pred zahájením montážnych prác je investor povi..nn,ý oznámiť budúcemu prevádzkovateľovi 
distribučnej siete dátum začiatku realizácie stavby, 
výkopové práce pri vzdialenosti menej ako l ,O m od jestvujúcich PZ žiadame realizovať 
výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
hlavnú tlakovú skúšku žiadame vykonať na základe prevádzkovateľom plynárenských 
zariadení odsúhlaseného technologického postupu, ktorý bude súčasťou technicko-právnej 
dokumentácie, 

16. Rozhodnut ie o námietkach, pripomienkach a podmienkach účastníkov konania: 
- účastníci konania nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky. 

Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sú 
záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania; 
Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo 
do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu. 

Odôvodnenie 

Dňa 17.07.2013 podal stavebm'k : Mesto Zlaté Moravce so sídlom ul. 1. mája č.2 Zlaté 
Moravce, zastúpené splnomocneným zástupcom spoločnosťou ARDIS a.s. so sídlom Krížna 13 
965 Ol Žiar nad Hronom (d'alej len "stavebník" ),na obec Tesárske Mlyňany žiadosť na vydanie 
stavebného povolenia stavby : "Prekládka trasového uzáveru DN 200 miestneho STL 
plynovodu'"' na pozemku parcelné číslo 887/2, KN-E 1262, 5621, 5688, 5693 katastrálne územie 
Zlaté Mor avce. · 
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Oznámením č.j. 2013/0264-002-lng.Ur, zo dňa 10.09.2013 stavebný úrad oznámil známym 
účastníkom konania, dotknutým orgánom zahájenie stavebného konania. 
Stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že podľa§ 61 ods. 3, 
ods. 6 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti vzniesť najneskôr 7 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň boli upozornení, 
že sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 
konaní ( § 61 ods. l stavebného zákona ). 

Dotknuté orgány boli poučené, že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predÍži stavebný úrad na ich 
žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde je možné nahliadnuť do 
podkladov konania. 
V stanovenej lehote účastníci konania neuplatnili žiadne námietky a pripomienky. 
Dokumentácia stavby spÍňa 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 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 projektová dokumentácia· stavby; 
- výpisy z listov vlastníctva; 
- kópia z katastrálnej mapy č. Kl 655/2013 zo 'dňa 19.04.2013; 
- Ob Ú ŽP Nitra, odbor ochrany zložiek ŽP Zl. Moravce; 
- doklad o zaplatení správneho poplatku. 
- vyjadrenie SPP distribúcia zo dňa 20.06.2013; 

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku stavebného 
povolenia. 

Poučenie 

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 Mesto Zlaté Moravce. 
V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov 
je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom a to po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 
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Doručí sa účastníkom konania : 
l. Mesto Zlaté Moravce, ul.l .mája č.2 953 O l Zlaté Moravce 
2. Katarína Mošková, Mojmírova 3, Zlaté Moravce- projektant 

Doručí sa dotknutým orgánom : 
3. Obú ŽP Nitra, odbor ochrany zložiek ŽP Zlaté Moravce, OH 
4. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 825 1 l 

Ing. Štefan Valkovič 
starosta obce 
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OBVODNÝ ÚRAD 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
štefánikova tr. 88, P.O. BOX SF, 949 01 Nitra 

číslospisu : 2008/00757 BC9 

Vec 

V Nitre, 02. 04. 2008 

ARDISa. s. 
A. Dubčeka 41 
965 01 Žiar nad Hronom 

Určenie použitia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného značenia 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre (dalej len 
obvodný úrad), ako vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii, podľa ustanovenia § 2 ods. 1 pfsm. c) zákona č. 534/2003 
Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 3 ods. 5 písmena 
f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, na základe zaslania stanoviska OR PZ ODI v Nitre 
pod č. j.: ORP-34/DI-1-2008, zo dňa 30. 01. 2008 z hľadiska bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky 

URČUJE 

použitie a umiestnenie prenosného a trvalého dopravného značenia na križovatke 
ciest 111511 - 111106433 a miestnej komunikácie Duklianska v Zlatých Moravciach 
použité v čase výstavby a užívania okružnej križovatky a súhlasí s predloženým 
návrhom dopravného značenia 

za nasledovných podmienok 

• Trvalé a prenosné dopravné značenie osadle podľa predloženej projektovej 
dokumentácie schválenej OR PZ ODI v Nitre, pod č. p.: ORP-34/DI-1-2008, zo 
dňa 30. 01. 2008 tak, ako je vyznačené a overené v predloženom návrhu 
dopravného značenia , vypracovaného Ing. Štefanom Lisým, Dunajská ul. č. 18, 
949 11 Nitra. 

• Trvalé dopravné značenie: do návrhu budú po obvode stredového ostrovčeka 
okružnej križovatky doplnené dopravné značenie Z 3b. Na výjazdoch z okružnej 
križovatke v smere na Topoľčianky bude vúseku autobusovej zástavky upravená 
šírka jazdného pruhu na 3,50 m. Dopravné značenie C1 C 6 budú umiestnené 
pred vjazdom do okružnej križovatky. Do dopravného značenia D 37 bude pod 
dopravné značenie B 5 doplnená DT s textom "Okrem dopravnej obsluhy" a 
bude upravená grafika dopravného značenia v zmysle STN 018020. ODI si 
vyhradzuje podľa vývoja dopravnej situácie zmeniť resp. doplniť odsúhlasené 
trvalého dopravného značenie. 

• Prenosné dopravné značenie: v navrhovanom pre l. etapu bude na 
ostrovčekoch vymedzený priestor pre chodcov dopravné značenie Z 2a. ll. 
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etapa bude rozdelená na dve etapy tzn. výstavby ostrovčekov bude 
realizovaná najskôr na jednej polovici križovatky a následne na druhej polovici 
križovatky, tak aby nebolo potrebné použiť náhradné priechody pre chodcov, 
ktoré nie sú navrhnuté v predloženej PD. Pred začiatkom realizácie jednotlivých 
etáp výstavby bude zástupca ODI Nitra prizvaný ku kontrole prenosného 
dopravneho značenia. 001 si vyhradzuje podľa vývoja dopravnej situácie zmeniť 
resp. doplniť odsúhlasenie prenosného dopravného značenia. 

• Dopravné značky osaďte v zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na 
pozemných komunikáciach v znení neskorších úprav a vyhlášky č. 225/2004 o 
premávke na pozemných komunikáciach a nadväzne STN 01 8020. 

• Dopravné značky a dopravné zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne 
pred začatím realizácie stavby. S prácami na pracovisku možno začať až vtedy, 
keď budú osadené všetky dopravné značky a dopravné zariadenia. 

• Presný časový termín začatia realizácie stavby v predmetnej lokalite je potrebné 
neodkladne nahlásiť na tunajší úrad a na 001 ORPZ v Nitre. Žiadateľ včas 
zabezpečí v spolupráci s ODI ORPZ v Nitre kontrolu dočasného dopravného 
značenia. 

• Za správnosť osadenia a údržbu prenosného dopravného značenia na križovatke 
ciest 11/511 - 111/06433 bude zodpovedať stavebník: ARDIS a. s. A Dubčeka 
41 965 01 Žiar nad Hronom. 

• Použité dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenie je potrebné po 
ukončení stavebných prác ihneď odstrán iť. 

• Za správnosť osadenia a údržbu trvalého dopravného značenia na križovatke 
ciest 11/511 - 111/06433 bude zodpovedať Regionálna správa a údržba ciest 
v Nitre, a. s .. 

• Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre a ORPZ ODI 
v Nitre si vyhradzujú právo v prípade potreby nariadiť aj potrebné zmeny alebo 
doplnenie už odsúhlaseného dopravného značenia . 

Toto určenie nenahrádza iné povolenie potrebné podľa zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných kmunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Poučenie: 

Na určenie dopravného značen ia sa podľa§ 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
Príloha: 

- Overená projektová dokumentácia 
Doruči sa : 

- OR PZ- 001 v Nitre, Nábrežie mládeže 1, 950 08 Nitra 
- Regionálna správa a údržba ciest v Nitre, a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 
- V spise 

OBV. ONÝ ÚRAD PRE C ·TNÚ DQPP~'JU 
A POZEMIJÉ KOľ lNWJiC:E 

Nit J ·· 1 

Ing. J oslav Martf· c 
riaditer 

obvodného úradu 
pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie 
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OKRESNÝ ÚRAD NITRA 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Štefánikova tr. 69, 949 Ol Nitra 

Číslo spisu: OU-NR-OCDPK-2014/019786 DA 8 V Nitre, 02. 04. 2014 

Určenie použitia a umiestnenia dočasného dopravného značenia a 
dopravných zariadení 

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (d'alej len "OÚ 
CDPK"), ako vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 3 ods. S písmeno f) zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, na základe žiadosti spoločnosti ARDIS a.s., Krížna 13, 965 Ol 
Žiar nad Hronom, a zaslania stanoviska KR PZ KDI v Nitre pod č. j.: KRPZ-NR-KDI2-12 -061 
/2014-Ing, zo dňa 24.03.2014 z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

určuje 

použitie a umiestnenie dočasného dopravného značenia na regionálnych cestách II/511 a III/5118, 
v k. ú. Zlaté Moravce, z dôvodu realizácie stavby " Okružná križovatka Hviezdoslavova-Duklianska
Továrenska, Zlaté Moravce" preložka trasového uzáveru vtl. plynovodu, za nasledujúcich podmienok: 

• prenosné dopravné značenie osaďte podľa predloženej projektovej dokumentácie schválenej 
KR PZ KDI v Nitre, pod č. p.: KRPZ-NR-KDI2-12-061/2014-Ing, zo dňa 24.03.2014 tak, ako je 
vyznačené a overené v predloženom návrhu dopravného značenia,. 

• z dôvodu zlepšenia viditeľnosti a zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude 
prenosné dopravné značenie IP 30 umiestnené na žltozelenom fluorescenčnom podklade, 

• dopravné značenie IP6 na ceste III/06433-MK Hviezdoslavova nebude umiestnené, vzhľadom 
k tomu, že v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Zb. značka "Priechod pre chodcov" označuje priechod 
pre chodcov vyznačený značkou V6a alebo V6b, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

na základe vyššie uvedeného bude na ceste III/06433-MK Hviezdoslavova umiestnená prenosná 
dopravná značka A 14 "Chodci" v oboch smeroch, 

grafické vyobrazenie dopravných značiek a dopravných zariadení a osadenie dopravného 
značenia a dopravných zariadení bude v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 9/2009 o cestnej premávke na 
pozemných komunikáciách a nadväzne v zmysle príslušných technických noriem a predpisov, 

Krajský dopravný inšpektorát v Nitre si na základe aktuálneho vývoja dopravnej situácie 
vyhradzuje možnosť zmeniť alebo doplniť prenosné dopravné značenie, 

dočasné dopravné značenie musí byť osadené iba na nevyhnutne potrebný čas a tesne pred 
začatím stavebných prác, po ukončení prác musí byť ihneď odstránené, 

investor je povinný v čase realizácie stavby zabezpečiť kontrolu stavu a správnosti osadenia 
dopravných značiek a dopravných zariadení" 

osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby, 

práce musia byť vykonané tak, aby premávka bola čo najmenej obmedzovaná, 
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• zodpovedná osoba za správnosť osadenia a údržbu prenosného dopravného značenia a 

dopravného zariadenia bude: spoločnosť ARDJS a.s., Krížna 13,965 Ol Žiar nad Hronom, Ing. 
Záchenský, tel. 0917 929 95 

• dopravné značky a dopravné zariadenia musia byť v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené, 
musia byť udržiavané v čistote, 

• toto určenie nenahrádza iné povolenie potrebné podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Nitra 
odbor ces:nej dopravy 

a pozemr~ýc!1 komunikácii 
Stefánikova tr. c 69, 949 01 NiírB 

·€ · 

Doručí sa: 

l. ARDIS a.s., Krížna 13,965 Ol Žiar nad Hronom 

\j\!\\1~'\.,·\./~ 
Ing. Miroslav Mikulášik 

vedúci odboru 

2. MV SR KR PZ- KDI v Nitre, Piesková 32, 949 O l Nitra 
3. Regionálna správa a údržba ciest v Nitre a. s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 

4. V spise ' 

Telefón 
037/6549361 

E-mail 
viliam .ha11a@nr. vs .sk 

MESTO ZLATÉ MORAVCE 
Zverejnené na internetovej stränke mesta 

· ll -~ ?..o1~ ~ ............... ···················································-
dátum podpis zodpovedného zamestnanca 

Internet 
www.nr.vs.sk 
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