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OBEC SOBLAHOV 
Obecný úrad, 913 38 Soblahov 

145/344/2020/OcÚSo/2-Km                                                          V Soblahove dňa 19.05.2020             
Vybavuje: Ing. Vladimír Kmeťo, telefón: 032 6402547 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 
o začatí stavebného konania podľa §36 ods.1 a §61  ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie 

ústneho pojednávania  

 

       Stavebníci  Ing. Jiří Pulpan a manž. Ing. Soňa Pulpánová, r. Lokšíková obaja bytom 

Východná 13, 911 08 Trenčín, v zastúpení Marcela Pilková, Liptovská 7642/1G, 911 08 

Trenčín, podali  dňa 28.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„Rodinný dom“ 
na pozemku: 

číslo parcely 4697/45, k.ú. Soblahov, druh pozemku orná pôda – novovytvorená parcela č. 

4697/349 – ostatná plocha , v zmysle GP na oddelenie p.č. 4697/349 číslo plánu 43262856-

41/2019 zo dňa 8.12.2019 overený OÚ Trenčín, katastrálnym odborom 17.12.2019 pod 

číslom 1722/19. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Obec Soblahov 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 v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného 

zákona, ktoré stavebný úrad spája podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona s územným konaním, 

týmto  

                                                            oznamuje 

začatie stavebného konania spojeného s územným konaním známym účastníkom konania, 

dotknutým orgánom a organizáciám. Súčasne nariaďuje v zmysle §36 ods.4 a §61 ods.4 

stavebného zákona ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň  

27.05.2020 o 14.00 hod.  

so stretnutím pred stavebným pozemkom číslo parcely 4697/45 v Soblahove. 

 

POPIS STAVBY :  

     Rodinný dom bude samostatne stojaci jednopodlažný, nepodpivničený objekt, zastrešený 

plochou strechou.  

Objekt bude založený na základových pásoch z prostého betónu, zvislé konštrukcie budú 

tvoriť murované steny  a žb. stĺpy z debniacich tvárnic. Strop je navrhnutý  doskový 

monolitický žb. hrúbky 200 mm.   

Objekt bude zastrešený plochou strechou.  
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Pozemok je prístupný z verejnej komunikácie. Riešenie statickej dopravy bude na pozemku na 

spevnenej ploche v počte 2 parkovacích miest.  

 

TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU :  

Plyn  

Plynoinštalácia  

HUP GK DN25 je osadený na hranici pozemku objektu v zmysle TPP 609 01. HUP je 

vzdialený 0,5m od úrovne terénu, za ním sú osadené všetky súčasti DRZ. 

Plynomer je osadený v súlade s TPP 609 01, pričom je potrebné zohľadniť požiadavky 

dodávateľa plynu a STN 38 64 42 v zmysle TPP 609 01 čl. 4.4 7.9.2. 

 

Vodovod 

Vodovodná prípojka   

       Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu vodovodnou prípojkou. Na 

pozemku investora je vybudovaná vodovodná prípojka. Na pozemku sa vybuduje nová 

prefabrikovaná vodomerná šachta.  

 

Kanalizácia 

Kanalizačná prípojka   

      Prípojka splaškovej kanalizácie je napojená do verejnej splaškovej kanalizácie.  

Areálová splašková kanalizácia je vedená po pozemku investora v trase od revíznej 

kanalizačnej šachty DN400 po objekt rodinného domu. 

 

      Dažďová kanalizácia bude odvádzaná zo strechy dažd'ovými zvodmi DN100 do ležatej 

dažďovej kanalizácie. Tá bude pospájaná a zvedená do vsakovacej šachty z PE - 

EKOPROGRES.  

 

Elektroinštalácia  

Nový prívod el. energie bude realizovaný káblovou prípojkou v zemi z existujúceho z 

existujúcej poistkovej skrinky RIS, nachádzajúci sa na hranici dotknutého pozemku. 

Z elektromerového rozvádzača RE umiestneného na hranici pozemku, zrealizovať prepojenie 

káblom CYKY-J 4x10 v chráničke, do hlavného rozvádzača RS.  

   

Bleskozvod 

Systém ochrany pred bleskom LPS .  Objekt je zaradený do triedy ochrany LPS III. 

 

Vnútorné rozvody: kanalizácie, vodovodu, elektro, plyn 
 

Vykurovanie  

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s tepelným spádom 36/30,6°C pričom obeh 

vykurovacej vody zabezpečuje obehové čerpadlo.  

Zdrojom tepla pre pokrytie tepelnej straty v priestoroch riešenej časti objektu je teplovodný 

plynový závesný kondenzačný kotol WOLF 7.7.3 

 

             Účastníci  stavebného konania  môžu  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  

Obecnom úrade v Soblahove počas stránkových dní (utorok a streda) a svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa ne neprihliadne. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak v 

určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.5 stavebného zákona má sa za to, 
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že so stavbou súhlasia. Ak sa nechá  niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomnú plnú moc účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

 

 

 

 

             Marian Hudec 

                         starosta obce Soblahov  

 

 

 

Podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods.4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej 

vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Soblahov. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Doručí sa: 

Účastníkom konania poštou: 

1. Marcela Pilková, Liptovská 7642/1G, 911 08 Trenčín  

2. Ing. Petríková Eva, Pred Poľom 368/12, 911 01 Trenčín  

3. Ing. Miškolciová Iveta, PhD., Kubranská 56/80, 911 01 Trenčín 

4. Ing. Vladimír Ličko, L.Novomeského 2671/3, 911 08 Trenčín - projektant 

5. Obec Soblahov 

 

6. Verejnou vyhláškou - vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené 

záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – pozemok KN-C 

parc.č. 4697/2, k.ú, Soblahov, LV – nezaložený 

  

Dotknutým štátnym orgánom a organizáciám poštou: 

7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

9. RÚVZ Trenčín 

10. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

11. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín   

12. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín 

13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

14. SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 

15. Letisko M.R Štefánika, 823 05 Bratislava 

 

Vyvesené dňa :  .................... 

 

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

Pripomienky: boli – neboli             
-------------------------------- 

odtlačok pečiatky obce 

a podpis oprávnenej osoby 
 


