
Mesto Fiľakovo
Mestský úrad vo Fiľakove

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Číslo: MSU-FIL-618/2021-4 Fiľakovo 22.04.2021

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Mgr. Csaba Tóth, bytom: Janka Kráľa 2000/6,986 01 Fiľakovo
a Ivan Ádám, bytom: Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo

podal dňa 22.03.2021 v zastúpení Ing. Angelou Vargovou, bytom: Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo na 
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Radové garáže“ - Fiľakovo
na pozemkoch pare, č.: KN-C 95, 97/2, 98, 99, 3843 a 3842/2, katastrálne územie: Fiľakovo. Územné 
rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Fiľakovo dňa 16.11.2020 pod číslom MSU- 
FIL-1564/2020-5.

Účastníkmi stavebného konania sú vrátane tých účastníkov konania, ktorým bolo konanie 
oznámené formou verejnej vyhláška aj:
- Mgr. Csaba Tóth, Janka Kráľa 2000/6, 986 01 Fiľakovo - stavebník a spoluvlast. nehnute!’, pare. č.
KN-C 95, 97/2, 98 a 99

- Ivan Ádám, Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo - stavebník a spoluvlastník nehnuteľností pare, 
č. KN-C 95, 97/2, 98 a 99

- Ing. Angela Vargová, Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo - zodpovedný projektant stavby
- Ján Juhász, Nám. Slobody 764/18, 986 01 Fiľakovo - vlastník sused, nehn. pare.č. KN-C 100
- Iveta Agócsová, Štúrova 11, 986 01 Fiľakovo - vlastníčka nehnuteľnosti pare. č. KN-C 94
- Margita Heffentrégerová, Číž 139, 980 43 Číž - spoluvlastníčka nehnuteľ. pare. č. KN-C 97/1 a 96 
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo - vlastník sus. nehn. p. č. KN-C 3842/2 a 3843 
- Ing. Róbert Bednár, Janka Alexyho č. 45, 984 03 Lučenec - stavebný dozor

Mesto Fiľakovo zastúpené primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD., ako príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 
Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v 
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, prerokovalo žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 
stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:

Stavba:
„Radové garáže“ - Fiľakovo

obsahujúca stavebné objekty:
• SO 01 Garáže v rade „A“
• SO 02 Garáže v rade „B“ a „C“
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- prípojka NN, vnútorné a vonkajšie silnoprúdové rozvody a bleskozvod 
- dažďová kanalizácia
- spevnené plochy

na pozemkoch pare, č.: KN-C 95, 97/2, 98 a 99 - radové garáže (vo vlastníctve stavebníka), KN-C 
3843 a 3842/2 - prípojky (vo vlastníctve Mesta Fiľakovo), katastrálne územie: Fiľakovo, sa podľa § 
66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch pare, č.: KN-C 95, 97/2, 98 a 99 vo vlastníctve stavebníka, 

KN-C 3843 a 3842/2 - prípojky (vo vlastníctve Mesta Fiľakovo), katastrálne územie: Fiľakovo.
2. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie stavby vypracovanej 01/2021 zodpovednou 

projektantkou Ing. Angelou Vargovou (č. oprávnenia 0999*A*4-l) a schválenej v tomto konaní. 
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

3. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a 
ďalšie podmienky v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 
532/2002 Z. z.:

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba radových garáží v troch radoch, v každom 
rade bude 5 garáží, spolu 15 ks. Garáže budú prízemné, samostatne prístupné.
Stavba je členená na stavebné objekty:

- SO-01: garáže v rade „A“
- SO-02: garáže v rade „B“ a „C“

Objekt v rade „A“ bude pôdorysného rozmeru 16,5 m x 6,5 m s pultovou strechou, rad „B“ a 
„C“ budú spojené do objektu pôdorysných rozmeroch 16,5 m x 11,5 m so sedlovou strechou. Stavba 
bude slúžiť na garážovanie osobných motorových vozidiel.

Garáže v objekte SO-01 zo severovýchodnej strany a 5 garáží v objekte SO-02 z juhovýchodnej 
strany budú prístupné z ulice Štúrovej a 5 garáží v objekte SO-02 zo severovýchodnej strany z ulice 
Malej.

Konštrukčný systém stavby bude klasický - nosné zvislé konštrukcie (obvodové murivo a 
stredné nosné steny) budú murované z presných tvárnic Porfix. Strop bude vytvorený samotnou 
drevenou konštrukciou strechy, ktorá bude obložená protipožiarnym sádrokartónovým podhľadom. 
Strecha na objekte SO-01 bude pultová so sklonom do dvornej časti, na objekte SO-02 bude sedlová so 
sklonom rad „B“ do dvornej časti, rad „C“ so sklonom do uličnej časti. Strešná krytina bude plechová. 
Výplňové konštrukcie budú sekčné garážové brány (alt. výklopné). Podlahu bude tvoriť cementový 
poter. Stavba bude založená na betónových základových pásoch.

Garáže budú technicky vybavené elektrickou energiou. Káblová prípojka NN bude realizovaná 
na najbližšom podpernom bode verejnej distribučnej vzdušnej siete NN. Prípojka NN bude realizovaná 
káblom AYKY 4Bx25mm2. Na radových garážach bude realizovaný tyčovo-hrebeňový bleskozvod.

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané dažďovými zvodmi cez lapače strešných splavenín 
do areálovej kanalizácie a následne kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie na Štúrovej ulici.

Pred vstupom do garáží radu „A“ a „B“ je navrhnutá spevnená plocha, na ktorej bude 
umiestnený vysávač.
Konštrukcia spevnenej plochy bude mať nasledujúcu skladbu:

štrkové lôžko z kameniva drveného, fr. 0-16 mm hr. 100 mm
štrkové lôžko z kameniva drveného, fr. 0-32 mm hr. 150 mm

- pôvodný terén
Pred garážami radu „C“ budú z ulice Malej vybudované nové vstupy.
Konštrukcia nových vstupov bude mať nasledujúcu skladbu:
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- zámková dlažba hr. 80 mm
- jemná štrkodrva, fr. 0-4-8 mm hr. 30 mm
- betónový podklad s výstužou, hr. 150 mm
- štrkové lôžko z kameniva drveného, fr. 0-32 mm hr. 130-180 mm
- pôvodný terén

Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
SQ-01: garáže v rade „A“:
Zastavaná plocha: 107,25 m2
Podlahová plocha: 90,00 m2
Obostavaný priestor: 383,60 m3
SQ-02: garáže v rade „B“ a „C“:
Zastavaná plocha: 190,60 m2
Podlahová plocha: 162,00 m2
Obostavaný priestor: 669,90 m3

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa zaistenia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich podľa vyhl. č. 147/2013 Zb.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia oddielu 3, II. časti 
stavebného zákona na všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia vyhlášky MZP SR č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu, ako aj príslušné technické normy.
6. Stavba bude dokončená najneskoršie do: 31.03.2024.
7. a) Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne.

b) Stavebný dozor nad uskutočňovaním stavby bude vykonávať:
Ing. Róbert Bednár, Janka Alexyho č. 45,984 03 Lučenec

8. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
9. V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným 
spôsobom.
10. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona.
11. Rozpočtový náklad stavby: 90.000.- €.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania 
štátneho stavebného dohľadu.
13. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby 
príslušnému stavebnému úradu.
14. Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému 
úradu chyby na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť 
značné škody.
15. Stavebník a zhotoviteľ stavby zodpovedajú, že na stavbe budú použité len výrobky, ktoré majú také 
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a 
životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 
stavebného zákona. Pri stavbe používať len výrobky s atestmi, ktoré je potrebné vydokladovať v 
kolaudačnom konaní.
16. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení 
č. OU-LC-OSZP-2021/002861-002 zo dňa 15.03.2021 /podmienky sú uvedené pod bodmi a) až e)/, vo 
vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2020/008852-002 zo dňa 18.08.2020 /podmienky sú uvedené pod bodmi f) 
až n)/ a vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2021/002947-002 zo dňa 19.03.2021 /podmienky sú uvedené 
pod bodmi o) až u)/:
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a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť ešte pred vydaním 
stavebného povolenia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (§ 69 ods. 1 
písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - obec) v zmysle § 47 ods. 3 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 
ods. 4 písm. a) v nadväznosti na § 47 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny t. j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a 
súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2, ktoré nie sú súčasťou tzv. verejnej zelene a ak sa na 
ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny a výrub sa vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov 
drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov.

b) Všetky stavebné a súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu 
resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 
83 7010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

c) Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach poškodí drevina, je 
vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodenej dreviny.

d) Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrany prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

e) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 
24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona 
č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 
druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., 
ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej 
republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby 
odstraňovania inváznych nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.

f) Počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č. 200/2018 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, Nariadenie vlády SR č. 
269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a ostatné 
súvisiace platné právne predpisy a normy.

g) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky (užívania) stavby 
nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

h) Vody z povrchového odtoku (voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme) odtekajúce z 
povrchových častí navrhovanej stavby a z prislúchajúceho pozemku odvádzať tak, aby nemohli 
spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach. Za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd 
v plnej miere zodpovedá vlastník objektu a pozemku.

i) Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa 
nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a 
podzemných vôd.

j) Prípadné odvádzanie a vypúšťanie vôd z povrchového odtoku odtekajúcich z povrchových častí 
navrhovanej stavby do podzemných vôd riešiť v súlade s § 37 vodného zákona a § 9 Nariadenia 
vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu 
vôd.

k) S odvádzaním a vypúšťaním vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd súvisiaca časť 
stavby (kanalizácia, vsakovacie zariadenie) je v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona 
vodnou stavbou, ktorej uskutočnenie podľa § 26 vodného zákona a s ňou súvisiace osobitné 
užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na základe žiadosti stavebníka 
(investora) je príslušný povoliť orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Lučenec, odbor 
starostlivosti o životné prostredie.

1) Križovanie a súbeh s existujúcimi podzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť v 
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súlade s ustanoveniami STN 73 6005 - „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a s 
oprávnenými požiadavkami prevádzkovateľov existujúcich podzemných vedení technického 
vybavenia.

m) Rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie mesta Fiľakovo, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a. s. 
Banská Bystrica, závod 02 Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 53 Lučenec.

n) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy 
udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami 
urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby 
nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do 
prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

o) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie 
stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné 
zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. na 
legálnom zariadení oprávnenej organizácie.

p) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach 
vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou 
fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a 
§ 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných 
nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

q) Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú 
počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.

r) d)Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú 
predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je 
stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na 
legálnom zariadení.

s) Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije 
odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

t) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 
zákona o odpadoch.

u) Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:
doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od 
prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia 
na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov
materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu 
osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

17. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Lučenec - pozemkového a lesného odboru zo dňa 
20.08.2020 pod číslom OU-LC-PLO1-2020/009147:

a) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko, až do doby realizácie výstavby, najmä pred zaburinením pozemkov.

b) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 20 cm a zabezpečiť 
jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.

c) Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku poľnohospodárskeho 
pozemku zo záhrady na zastavenú plochu, po predložení porealizačného geometrického plánu, 
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a tohto stanoviska. Písomnú žiadosť doručte Okresnému 
úradu Lučenec, katastrálnemu odboru, ktorý vykoná zmenu druhu pozemku v katastri 
nehnuteľnosti.

18. Dodržať podmienku stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci 
vydaného dňa 28.07.2020 pod číslom ORHZ-LC2-2020/000257-002:
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a) Okresné riaditeľstvo upozorňuje, že požiarne nebezpečný priestor stavby „Radové garáže 
miesto stavby: Fiľakovo pare, č.: CKN č. 95, 97/2, 98 a 99“ zasahuje na susedné pozemky.

b) K predloženému projektu protipožiarnej stavby je potrebné v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) 
vyhlášky MŽP SR č. 455/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, doložiť súhlas vydaný vlastníkom vodovodnej siete pre investora stavby s využitím 
jestvujúceho podzemného/nadzemného hydrantu na zasahovanie stavby vodou na hasenie 
požiarov, s ktorým špecialista požiarnej ochrany uvažuje v návrhu riešenia protipožiarnej 
bezpečnosti stavby v rámci stavebného konania. V opačnom prípade je potrebné navrhnúť iný 
zdroj vody na zásobovanie stavby vodou na hasenie požiarov v zmysle § 7 vyhlášky MV SR č. 
699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Najneskôr je takýto súhlas 
potrebné doložiť pri kolaudačnom konaní riešenej stavby.

19. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP - Distribúcie, a. s. vydaného dňa 22.09.2020 pod číslom 
TD/NS/0411/2020/Ve:
V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: STL plynovod a prípojka.
S umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) sa súhlasí za predpokladu dodržania nižšie 
uvedených všeobecných podmienok:

a) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom šidle SPP-D wvw.spp-distribucia.sk (časť E- 
služby),

b) v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 
rozsahu 100 m bezplatne,

c) stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení,

d) stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 
účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie 
SPP-D,

e) v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme aby stavebník:

• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem,

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadenia,

• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
• upozorňujeme, že na p.č. 98 sa nachádza STL-plynová prípojka D32 so skrinkou MaR. 

Pred búraním objektu treba demontovať meradlo a zabezpečiť prípojku pred 
poškodením.

UPOZORNENIE:
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez vydaného stanoviska, použiť.

- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

- Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 
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stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 22.9.2021, ak 
stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, 
je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 
distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 
tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom šidle SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk).

- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená vydané stanovisko zrušiť v 
prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 
stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na 
základe ktorých bolo stanovisko vydané.

20. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vydaného dňa 03.08.2020 pod č. 
4300139331:

a) V predmetnej lokalite katastra Fiľakovo na ulici Štúrova KN 95, 97/2, 98, 99 resp. v jej 
blízkosti sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslenú orientačnú 
trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, 
(červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 
22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN 
podzemné).

b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 
251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii 
výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

c) Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné 
vedenia tretích osôb.

d) Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako 
odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok:

• NN - poistková skrinka v majetku SSD, a. s. na podpernom bode
e) Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x32 Ampér.
f) Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z. z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x16 mm2 a istiacu 
skriňu SPP2/40A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok 
pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripoj o vacieho 
poplatku na účet SSD.

g) Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu 
zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.

h) Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom 
minimálne AYKY-J4Bxl6mm2 alebo CYKY 4x10 mm2 mechanicky chránený v ochrannej 
trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).

i) Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na 
verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému 
súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť 
splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým 
rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k 
rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo 
plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať 
Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti o 
podmienkach merania nájdete na našej internctovcj stránke www.ssd.sk.
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j) Maximálna vzdialenosť elektromerového rozvádzača (elektromera a hlavného ističa) od 
odovzdávacieho miesta (od bodu pripojenia) je 30 m. O výnimku umiestnenia ER nad 30 m 
treba požiadať formou žiadosti adresovanou na prevádzkovateľ@ssd.sk.

k) Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický 
prívod od bodu pripojenia definovaného v bode e) tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s 
„Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do 
distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej SSD)“, ktoré sú 
zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré 
slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od 
bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený 
spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. 
Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, 
ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a 
údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického 
prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod 
umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si 
realizuje žiadateľ na vlastné náklady.

1) Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou 
na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po 
elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 
Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný 
predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

m) Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok 
SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s 
RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného 
elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ 
zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného 
elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je 
zverejnené na stránkach www.ssd.sk, a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné 
potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. 
„Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania 
elektroenergetického zariadenia SSD“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí 
pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.

n) Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie 
splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia 
(prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o 
uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u 
vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného 
meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude 
považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je 
možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.

o) SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať 
distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta 
plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný 
požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie 
distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým 
vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

p) Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 
platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, 
Strana 8 z 12 stavebného povolenia č. MSU-FIL-618/2021-4 vydaného Mestom Fiľakovo dňa 22.04.2021

http://www.ssd.sk
http://www.ssd.sk


súvisiacej legislatívy a pod.).
q) Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. 

priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.
21. Dodržať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. 
vydaného dňa 08.03.2021 pod číslom 668/2021:

a) S odvádzaním odpadových vôd dažďových kanalizačnou prípojkou PVC DN 150 so zaústením 
do verejnej kanalizácie DN 300 - súhlasíme.

b) Na trase prípojky sú navrhnuté dve kanalizačné šachty DN 400 mm. Šachta KŠ1 bude 
umiestnená cca 2,0 m od hranice pozemku.

c) Napojenie kanalizačnej prípojky PVC DN 150 na verejnú kanalizáciu DN 300 PVC sa vykoná 
systémom dodatočného pripojenia AWADOCK.

d) Realizáciu kanalizačnej prípojky požadujeme vykonať pod dohľadom nášho pracovníka, pričom 
samotné pripojenie môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie - StVPS a. s., 
závod 02 Lučenec, na základe žiadosti žiadateľa o prípojku.

e) Požadujeme pri realizácii kanalizačnej prípojky, výkopy realizovať v súlade s vyhláškou 
MPSVaR č. 147/2013 v znení neskorších predpisov, ktoré musia spĺňať požadované kritéria 
podľa prílohy č. 2 citovanej vyhlášky. Najmä však zabezpečenie zvislých stien proti zavaleniu 
od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v 
nezastavanom území obce.

f) Pred začatím montážnych prác na kanalizačnej prípojke , uzatvoriť zmluvu o odvádzaní 
odpadových vôd so StVPS a. s., na zákazníckom centre 02 Lučenec.

g) Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne :
- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom 

vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
h) V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:

• min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne,
• min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

i) V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 
Z.z. zakázané:
• vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia 

alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), 
alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

• vysádzať trvalé porasty,
• umiestňovať skládky,
• vykonávať terénne úpravy.

j) Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať 
vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová 
úprava vedení technického vybavenia“.

k) V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných 
komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie, je 
stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k 
pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom 
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

1) Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a 
závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
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m) V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na 
požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

n) V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby 
zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

o) V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi 
poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť 
príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

p) Pri ohlásení o ukončení stavby požadujeme predložiť stavebnému úradu kópiu zmluvy o 
dodávke vody / odvádzaní odpadových vôd.

q) Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených pripomienok k 
technickému riešeniu stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia.

r) Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vydania.
22. Ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo 
chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je stavebník povinný podľa § 127 zákona 
50/1976 Z. z. nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, 
prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, 
aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom 
štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany 
prírody. Stavebný úrad môže vydané stavebné povolenie zmeniť alebo zrušiť, ak počas stavby dôjde k 
nálezu mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky, ktorej význam potvrdí Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky, a určí, ako sa stavebníkovi uhradia náklady na prípravu a uskutočňovanie stavby, 
na ktorú bolo stavebné povolenie zrušené.
23. Stavebník je podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami 
nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.
24. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia susedných pozemkov a stavieb 
povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo 
hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
25. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zák. č. 
71/1967 Zb./.
26. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť 
nebude stavba začatá.
27. V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného 
rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. Investor je povinný pred 
užívaním stavby požiadať stavebný úrad o začatie kolaudačného konania.
28. Námietky účastníkov konania v stavebnom konaní podané neboli.

Odôvodnenie
Stavebník: Mgr. Csaba Tóth, bytom: Janka Kráľa 2000/6, 986 01 Fiľakovo a Ivan Ádám, 

bytom: Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo podal dňa 22.03.2021 v zastúpení Ing. Angelou 
Vargovou, bytom: Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: „Radové garáže“ - Fiľakovo na pozemkoch pare, č.: KN-C 95, 97/2, 
98, 99, 3843 a 3842/2, katastrálne územie: Fiľakovo.

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Mestom Fiľakovo dňa 16.11.2020 pod 
číslom MSU-FIL-1564/2020-5. Dňom podania návrhu bolo konanie vo veci začaté.

Stavebný úrad na základe posúdenia predložených dokladov oznámil listom zo dňa 06.04.2021 
pod číslom MSU-FIL-618/2021-3 začatie konania známym účastníkom (aj formou verejnej vyhlášky 
pod číslom MSU-FIL-618/2021-2 zo dňa 29.03.2021 nakoľko bolo zistené, že spoluvlastník susednej
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nehnuteľnosti p. Gabriel Heffentréger zomrel) a dotknutým orgánom, pretože boli stavebnému úradu 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona bolo od ústneho pojednávania upustené. Účastníci 
konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že prípadné námietky môžu byť podané 
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, lebo inak k nim nebude prihliadnuté. 
Do uvedeného termínu neboli podané žiadne námietky proti vydaniu stavebného povolenia.

K stavebnému konaniu sa vyjadrili: Okresný úrad Lučenec - odbor starostlivosti o ŽP, Okresný 
úrad Lučenec - pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 
Lučenci, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., 
SPP-Distribúcia, a. s.. Ich súhlasné stanoviská boli skoordinované a prípadné podmienky sú zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia.

Ku konaniu sa vyjadrili bez pripomienok: Slovák Telekom, a. s. (6612027805 zo dňa 
01.10.2020), Filleck, s. r. o. (18/2020 zo dňa 22.09.2020) a Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, 
životného prostredia a stratégie rozvoja (MsÚ-FIL-492/2021-2 zo dňa 08.03.2021).

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou je platný 
Územný plán mesta Fiľakovo schválený dňa 28.02.2000 uznesením Mestského zastupiteľstva vo 
Fiľakove č. 10/2000 v znení jeho zmien a doplnkov. Umiestnenie stavby je v súlade so záväznou i 
smernou časťou citovaného územného plánu.

Ku konaniu bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Lučenec - odboru starostlivosti 
o životné prostredie vydaného dňa 18.08.2020 pod číslom OU-LC-OSZP-2020/008964-002, v ktorom 
na základe predložených údajov v žiadosti, projektovej dokumentácie a po posúdení kritérií pre 
zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., sa konštatuje, že 
navrhovaná činnosť „Radové garáže“ umiestnená v k. ú. Fiľakovo, nepodlieha zisťovaciemu konaniu 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko nedosahuje prahové hodnoty pre vykonanie zisťovacieho 
konania.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a 
bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené v oddiele 3, II. časti stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej 
stavby a preto bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle položky 60 ods. g) zákona č. 145/1995 Zb. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 €.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 
podáva na Mesto Fiľakovo, Mestský úrad vo Fiľakove, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného 
zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Fiľakovo a spôsobom 
v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa:
Počas vyvesenia rozhodnutia boli - neboli podané námietky.

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Príloha pre stavebníka: Ix overená projektová dokumentácia stavby

Doručí sa:
- Ing. Angela Vargová, Parková č. 2, 986 01 Fiľakovo - za stavebníka (plná moc) a zodpovedný 
projektant stavby

- Ján Juhász, Nám. Slobody 764/18, 986 01 Fiľakovo - vlastník sused, nehn. parc.č. KN-C 100
- Iveta Agócsová, Štúrova 11, 986 01 Fiľakovo - vlastníčka nehnuteľnosti pare. Č. KN-C 94
- Margita Heffentrégerová, Číž 139, 980 43 Číž - spoluvlastníčka nehnute!’, pare. č. KN-C 97/1 a 96
- Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo - vlastník sus. nehn. p. č. KN-C 3842/2 a 3843
- Ing. Róbert Bednár, Janka Alexyho č. 45, 984 03 Lučenec - stavebný dozor
- ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona - 
právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke právo alebo iné práva môžu byť rozhodnutím priamo 
dotknuté

Na vedomie:
- Mgr. Csaba Tóth, Janka Kráľa 2000/6, 986 01 Fiľakovo - stavebník
- Ivan Ádám, Janka Kráľa 1612/25, 986 01 Fiľakovo - stavebník
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (EIA, OPaK, ŠVS, OH), Nám. rep. 26, 984 36 LC
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 B. Bystrica
- Slovák Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Filleck, s. r. o., Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo
- Mesto Fiľakovo, oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja

Ix ostáva v spise
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