
MESTO  N I T R A,  
Mestský úrad v Nitre, odbor   s t a v e b n é h o   p o r i a d k u 

Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 
Číslo: SP 8762/2023-002-Ing.Ki                                                                                  V Nitre, dňa 24.01.2023 

 

O Z N Á M E N I E 
- v e r e j n á      v y h l á š k a - 

 
V e c:  Oznámenie o začatí stavebného konania a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania 

a miestneho zisťovania 
 

Dňa 19.01.2023 podal stavebník: SPP - distribúcia, a.s.  (IČO 35 910 739) so sídlom Mlynské 
nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „stavebník“), zastúpený splnomocneným zástupcom                    
Ing. Miroslavom Hroncom bytom Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec,  korešpondenčná adresa 
– SPP - distribúcia, a.s., Ing. Miroslav Hronec, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, na mesto 
Nitra žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (zmenu dokončenej stavby): 

 
„Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Chrenová, Za humnami 2. SC, UO 01885“ 

- ulice Dlhá, Clementisova, Za humnami, Ďurčanského, Plynárenská,  Nitra - 
 
v rozsahu stavby: 
A/  stavebné objekty: 

SO 01 –  Plynovody: 
- parc.č. registra „C“ 257/1, 259/1, 850 + parc.č. registra „E“ 635/2, 682/2, 732, 734 k.ú. Chrenová – 

vetva „A“; 
- parc.č. registra „C“ 240, 259/1, 293 k.ú. Chrenová – vetva „A1“; 
- parc.č. registra „C“ 346/5, 347, 376,  k.ú. Chrenová – vetva „B“; 
- parc.č. registra „C“ 376 k.ú. Chrenová – vetva „C“; 
- parc.č. registra „C“ 259/1, 376  + parc.č. registra „E“ 89, 231/101  k.ú. Chrenová – vetva „D“; 
- parc.č. registra „C“ 240, 259/1, 293, 335, 376 + parc.č. registra „E“ 702/4, 731  k.ú. Chrenová – vetva 

„E“; 
- parc.č. registra „C“ 335, 376 k.ú. Chrenová – vetva „F“; 
- parc.č. registra „C“ 2331 + parc.č. registra „E“ 749/101 k.ú. Chrenová – vetva „G“; 
- parc.č. registra „C“ 2330, 2321, 2322 k.ú. Chrenová – vetva „G1“ ; 
- parc.č. registra „C“ 2330, 2327, 2328 k.ú. Chrenová – vetva „G2“; 
- parc.č. registra „C“ 263, 257/12, 261, 257/1, 284, 285, 282, 283, 280, 281, 279, 294, 295, 296, 297, 298, 

299, 373, 374, 371, 369, 365, 366, 364, 270, 267, 266, 265, 274, 312/1, 314/2, 362/1, 315, 317/1, 318/1, 
358/2, 320/1, 357/2, 356/2, 321/1, 355/2, 354/2, 353/2, 322, 324, 352/2, 351/2, 350/2, 349/2, 325, 348/2, 
2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329 + parc.č. registra „E“ 74 k.ú. 
Chrenová (skrinky – prípojky P1 - P20, P22 - P26, P28 - P55); 

- parc.č. registra „C“ 308, 359/2 k.ú. Chrenová (skrinky – neaktívne prípojky P21, P27); 
- obnova plynovodov a prípojok plynu bude riešená v prevažnej miere bezvýkopovou metódou  -

vťahovaním (relining) do pôvodných oceľových potrubí a podvrtmi, a tiež  pokládkou potrubia 
plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom; v úsekoch, kde sa nebude vťahovať, ale bude 
prebiehať výstavba výkopom súbežne s pôvodným potrubím, sa pôvodné potrubie znefunkční a zaslepí; 
existujúce plynovody z ocele budú obnovené v pôvodnej trase, prípadne v trase, ktorá je vedená súbežne 
s pôvodným potrubím s posunom, ktorý vyplýva z existujúcich podmienok v teréne;  

- celková dĺžka rekonštruovaných plynovodov – 1176,0 m; 
- navrhované plynovody sa budú realizovať postupne, po častiach, stavba je rozdelená na jednotlivé časti 

podľa ulíc : 
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- 1. časť výstavby:  
 Situácia č. 1 – Vetva „A – A1“ - ul. Dlhá, Za humnami, Ďurčanského  
 Vetva „A“ – úsek UB1 – 2, vťahovanie PE D90 do existujúceho oceľového potrubia DN200 začína                    

po uzatvorení  existujúceho  plynovodu DN150 - ODPOJ č. 1  v uzlovom bode  4a, na ulici 
Ďurčanského (medzi UB4 a UB4 Budú bez obnovy zrušené NTL plynovod DN150 – dĺžky 12,0 m 
a NTL plynovod DN 200 – dĺžky 29,0 m); po odstavení plynovodu bude možné navrhovaný plynovod 
D90 vtiahnuť do  existujúceho oceľového potrubia; 

 Vetva „A1“ – úsek UB2 – 4, bude sa realizovať od UB2 výkopovým spôsobom v dĺžke cca 3,0 m, 
následne bude realizovaný vťahovaním do pôvodného potrubia DN200 v celej trase až po UB4, kde 
bude plynovod ukončený kl. dnom D90;                                                                      

  vetva „A“ (1-2) STL D90 – dĺžka 122,0 m (Dlhá, Za humnami); 
 vetva „A1“ (2-4) STL D90 – dĺžka 276,0 m (Ďurčanského, Za humnami); 
 prípojky plynu na trase obnovy budú realizované prevažne vťahovaním  do pôvodného oceľového  

potrubia, prípojky, ktoré nebude možné vtiahnuť, budú realizované výkopovým spôsobom;                      
po vybudovaní vetiev A - A1 sa navrhovaný plynovod D90 napojí na existujúci STL plynovod D110 
v uzlovom bode  1 na ul. Dlhá - PREPOJ č. 1 – napojenie za prevádzky, cez uzáver D90;  

- 2. časť výstavby:  
 Situácia č. 1 – Vetva „B-F“ - ul. Dlhá, Clementisova, Za humnami, Ďurčanského  
 Vetva „B“ – úsek UB5 – 6, úsek bude realizovaný výkopom v úseku od UB5-5a, vťahovaním 

navrhovaného PE plynovodu D63 do existujúceho oceľového potrubia DN200 v úseku od UB5a – 6, po 
uzatvorení  plynovodu DN100 a zaslepení odbočky DN200 - ODPOJ č. 2  v uzlovom bode  5a; 

 odpojením  tohto plynovodu bude možné realizovať aj ostatné vetvy navrhnuté na vťahovanie: 
 Vetva „C“ – úsek UB6 – 7 
 Vetva „D“ – úsek UB6 – 6a 

 ešte pred vťahovaním vetiev B, C a D bude potrebné vybudovať plynovod D40 -                               
vetva „E“ – úsek UB7 – 7a navrhnutý výkopovým spôsobom, 2x križovanie miestnej komunikácie je 
navrhnuté bezvýkopovou technológiou – podvrtom;  

 vetva “F“ – úsek UB7 – 8, plynovod D50 je  navrhnutý výkopovým spôsobom, nakoľko pôvodný 
plynovod sa nachádza v telese cesty, je trasa plynovodu navrhnutá tak, aby sme sa vyhli zásahu                          
do telesa cesty, prípojky plynu budú realizované bezvýkopovou tg. – podvrtom 

  vetva „B“ (5-6) STL D63 – dĺžka 218,0 m (Clementisova, Dlhá); 
 vetva „C“ (6-7) STL D50 – dĺžka 72,5 m (Ďurčanského); 
  vetva „D“ (6-6a) STL D63 – dĺžka 226,0 m (Dlhá); 
 vetva „E“ (7-7a) STL D40 – dĺžka 62,5 m (Za humnami); 
  vetva „F“ (7-8) STL D50 – dĺžka 185,5 m (Za humnami); 
 po vybudovaní 2. časti výstavby bude možné prepojiť novovybudované STL PE plynovody                                  

na existujúcu STL distribučnú sieť – plynovod D63 vybudovaný v rámci stavby „Rekonštrukcia 
plynovodov Nitra – Chrenová, Trieda Andreja Hlinku 1.SC“ – PREPOJ č. 2 v UB5; 

- 3. časť výstavby:  
 Situácia č. 2 – Vetva „G, G1, G2“ - ul. Plynárenská  
  rekonštrukcia na ul. Plynárenská je riešená rekonštrukciou prípojok plynu, ktoré sa napoja                   

na existujúci STL PE plynovod D63, ktorý je vedený na protiľahlej strane za miestnou 
komunikáciou; prípojky plynu, ktoré križujú cestu budú realizované bezvýkopovou tg. – 
podvrtom, rovnako ako vetvy G1 – G2, ktoré sú navrhnuté za účelom eliminovať križovanie 
cesty, čo je umožnené krátkou vzdialenosťou medzi dvojicou prípojok; prepojením prípojok 
plynu na STL plynovod dôjde ku  zmene tlakovej úrovne s nízkym pretlakom (NTL) 2,1kPa              
na stredotlakovú sieť STL  s pretlakom 100,0 kPa, s tým že existujúce URZ (parc.č. registra 
„C“ 2331 k.ú. Chrenová) v UB9 sa zruší, zrealizuje sa ODPOJ č. 3 (parc.č. registra „E“ 
749/101 k.ú. Chrenová), rovnako sa zruší bez obnovy aj existujúci NTL oceľový plynovod 
DN100, dĺžky 138,0 m a DN 100, dĺžky 82,0 m; 

  vetva „G“ (9-10) – prípojky plynu P44 AŽ P55 rekonštruovať a prepojiť na existujúci plynovod 
STL 1-63-PE-2002 (Plynárenská); 

 vetva „G1“ (9a – pre P47 a P48) - STL D25 – dĺžka 7,0 m (Plynárenská); 
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  vetva „G2“ (9b – pre P53 a P54) - STL D25 – dĺžka 7,0 m (Plynárenská); 
SO 01.1 –  Pripojovacie plynovody: 
 -  pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového 

zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového 
regulátora plynu (pri STL); pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - Distribúcia a.s. vrátane 
skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom;  

 -  v rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody                                
po existujúci HUP, vrátane:  

   výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky DRZ s prepojením                          
na existujúci regulátor tlaku plynu – v kategórii „KBV“ a „Maloodber“; 

   prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky 
DRZ - v kategórii „Maloodber“;  

   osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu  komplet s HUP, RTP a DU a realizácia 
dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“; 

   vymiestnenie merania -  osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády  komplet s HUP, RTP, 
plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného 
HUP – v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“;  

   dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DRZ a doplnenie HUP, 
RTP;  

   dopojenie existujúcich NTL PE prípojok na navrhované STL plynovody, odberateľom budú doplnené 
do existujúcich skriniek DRZ regulátory tlaku plynu, príp. osadené nové skrinky DRZ s príslušenstvom;  

   osadenie zemného modulu na miesta, kde je vylúčený trvalý prejazd vozidiel (v chodníku, príp.                            
v zelenom  páse) vo vzdialenosti do 3,0 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený 
komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP, plynomer 
ostáva na pôvodnom mieste; 

-   v kategórií „KBV“ a „M“ bude prípojka ukončená guľovým uzáverom (HUP) v existujúcej skrinke                        
s prepojením na existujúci RTP s prírubami; pred HUP bude na potrubí osadený prechodový kus         
PE-oceľ; existujúce skrinky a regulátory ostávajú bez obnovy, nakoľko nie sú majetkom SPP-D;  

-   v kategórií „domácnosť“ a „Maloodber“ prípojka bude ukončená guľovým uzáverom (HUP);                  
pred ním bude osadený prechodový kus PE-oceľ, za uzáverom bude osadený regulátor tlaku plynu                    
(u NTL prípojok nebude súčasťou skrinky), plynomer s teplotnou kompenzáciou a DU (všetko je 
súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená na hranici pozemku, v oplotení, príp. fasáde);                       
v prípade, ak nie je možné osadenie skrinky bude v chodníku, príp. zeleni osadený zemný modul, ktorý 
bude umiestnený vo vzdialenosti do 3,0 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený;    
od skrinky, príp. zemného modulu bude nízkotlaká časť prípojky (OPZ) rekonštruovaná až po existujúci 
HUP, kde sa prepojí zvarom na domový rozvod OPZ, plynomer v súčasnosti osadený v objekte, resp.                    
v skrinke pri fasáde objektu sa demontuje, v prípade použitia zemného modulu plynomer ostáva                     
na pôvodnom mieste; 

-   v kategórií „KBV“ prípojka bude ukončená guľovým uzáverom (HUP), pred ním bude osadený 
prechodový kus PE-oceľ, za uzáverom (HUP) bude osadený regulátor tlaku plynu RTP  a DU (všetko je 
súčasťou novej skrinky DRZ, ktorá bude umiestnená pri a vo fasáde obytného bloku), v prípade, ak nie 
je možné osadenie skrinky, bude v chodníku, príp. zeleni osadený zemný modul, ktorý bude umiestnený 
vo vzdialenosti do 3,0 m od objektu alebo hranice pozemku, pre ktorý bol zriadený, od skrinky, príp. 
zemného modulu bude nízkotlaká časť prípojky (OPZ) rekonštruovaná až po existujúci HUP, kde sa 
prepojí zvarom na domový rozvod OPZ, plynomery ostávajú na pôvodných miestach; 

-   zemný modul sa nesmie umiestňovať do vozovky, na parkoviská, skladovacie plochy a podobné miesta, 
kde sa predpokladá sťažený prístup k nemu;                    

-   existujúce prípojky plynu - vetva „A“ – 4 ks prípojok; vetva „A1“ – 7 ks prípojok; vetva „B“ – 3 ks 
prípojok; vetva „C“ – 2 ks prípojok, vetva „D“ – 3 ks prípojok; vetva „E“ – 1 ks prípojky; vetva „F“ – 
23 ks prípojok; vetva „G“ – 8 ks prípojok; vetva „G1“ – 2 ks prípojok, vetva „G2“ – 2 ks prípojok;  

   vetva „A“  –  Dlhá, Za humnami – P1 – parc.č. 259/1, 263 k.ú. Chrenová – 1 ks; P2 – parc.č. 259/1, 
257/1, 257/12 k.ú. Chrenová – 1 ks; P3 – parc.č. 259/1, 261 k.ú. Chrenová – 1 ks; P4 – parc.č. 259/1, 
257/1 k.ú. Chrenová – 1 ks; 
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   vetva „A1“ –  Ďurčanského, Za humnami – P5 – parc.č. 293, 284, 285 k.ú. Chrenová – 1 ks; P6 – 

parc.č. 293, 282, 283 k.ú. Chrenová – 1 ks; P7 – parc.č. 293, 280, 281 k.ú. Chrenová – 1 ks; P8 – parc.č. 
293, 279 k.ú. Chrenová – 1 ks; P9 – parc.č. 293, 294, 295 k.ú. Chrenová – 1 ks; P10 – parc.č. 293, 296, 
297 k.ú. Chrenová – 1 ks; P11 – parc.č. 293, 298, 299 k.ú. Chrenová – 1 ks; 

   vetva „B“  –  Clementisova, Dlhá – P12 – parc.č. 376, 373, 374 k.ú. Chrenová – 1 ks; P13 – parc.č. 
376, 371 k.ú. Chrenová – 1 ks; P14 – parc.č. 376, 369 k.ú. Chrenová – 1 ks; 

   vetva „C“  –  Ďurčanského – P15 – parc.č. 376, 365, 366 k.ú. Chrenová – 1 ks; P16 – parc.č. 376, 364 
k.ú. Chrenová – 1 ks; 

   vetva „D“  –  Dlhá – P17 – parc.č. 259/1, 270 k.ú. Chrenová – 1 ks; P18 – parc.č. 259/1, 267 k.ú. 
Chrenová – 1 ks; P19 – parc.č. 259/1, 265, 266 k.ú. Chrenová – 1 ks; 

   vetva „E“ – Za humnami – P20 – parc.č. 293, 274 k.ú. Chrenová –1 ks; 
   vetva „F“ – Za humnami – neaktívna P21 – parc.č. 335, 376, 308 k.ú. Chrenová – 1 ks; P22 – parc.č. 

335, 312/1 k.ú. Chrenová – 1 ks; P23 – parc.č. 335, 314/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P24 – parc.č. 335, 376, 
362/1 + registra „E“ 74  k.ú. Chrenová – 1 ks; P25 – parc.č. registra „C“ 335, 315 k.ú. Chrenová – 1 ks; 
P26 – parc.č. 335, 317/1 k.ú. Chrenová – 1 ks; neaktívna P27 – parc.č. 335, 359/2 k.ú. Chrenová                    
– 1 ks; P28 – parc.č. 335, 318/1 k.ú. Chrenová – 1 ks; P29 – parc.č. 335, 358/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; 
P30 – parc.č. 335, 320/1 k.ú. Chrenová – 1 ks; P31 – parc.č. 335, 357/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P32 – 
parc.č. 335, 356/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P33 – parc.č. 335, 321/1 k.ú. Chrenová – 1 ks; P34 – parc.č. 
335, 355/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P35 – parc.č. 335, 354/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P36 – parc.č. 335, 
353/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P37 – parc.č. 335, 322, 324 k.ú. Chrenová – 1 ks; P38 – parc.č. 335, 352/2 
k.ú. Chrenová – 1 ks; P39 – parc.č. 335, 351/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P40 – parc.č. 335, 350/2 k.ú. 
Chrenová – 1 ks; P41 – parc.č. 335, 349/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; P42 – parc.č. 335, 325 k.ú. Chrenová –
1 ks; P43 – parc.č. 335, 348/2 k.ú. Chrenová – 1 ks; 

   vetva „G, G1, G2“ – Plynárenská – prípojky P44 – parc.č. 2330, 2318 k.ú. Chrenová – 1 ks; P45 – 
parc.č. 2330, 2319 k.ú. Chrenová – 1 ks; P46 – parc.č. 2330, 2320 k.ú. Chrenová – 1 ks; P47 – parc.č. 
2330, 2321 k.ú. Chrenová + P48 – parc.č. 2330, 2322 k.ú. Chrenová – G1 – 1 ks – dĺžka 7,0 m; P49 – 
parc.č. 2330, 2323 k.ú. Chrenová – 1 ks; P50 – parc.č. 2330, 2324 k.ú. Chrenová – 1 ks; P51 – parc.č. 
2330, 2325 k.ú. Chrenová – 1 ks; P52 – parc.č. 2330, 2326 k.ú. Chrenová – 1 ks; P53 – parc.č. 2330, 
2327 k.ú. Chrenová + P54 – parc.č. 2330, 2328 k.ú. Chrenová – G2 – 1 ks – dĺžka 7,0 m; P55 – parc.č. 
2330, 2329 k.ú. Chrenová – 1 ks; 

 -  spolu rekonštruovaných 55 ks prípojok – celková dĺžka 588,5 m; 
 -  nové prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú;  

SO 01.2 –  Dopojenia OPZ: 
 - OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva; súčasťou odberného 

plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu; 
 - dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov; OPZ 

bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ 
zváraním; v prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná 
zváraním; existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší 
HUP, bude odplynené a zaslepené vhodný spôsobom; 

 - realizovanie dopojenia zrekonštruovaného OPZ v mieste umiestnenia existujúceho HUP je možné buď  
 bezodstávkovým spôsobom, kedy na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa zrealizuje dočasný obtok; 
 alebo na čas potrebný pre realizáciu prepojenia sa uskutoční odstávka odberateľov; 

SO 01.3 –  Prepoje a odpoje: 
 - so zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu je navrhnuté prepoje a odpoje 

realizovať uzatváracou tvarovkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a 
technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov 
naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom;  

 - po zrealizovaní odpojovacích prác budú existujúce plynovody zahrnuté v rekonštrukcii odplynené a 

odpojených plynovodov sa uzatvoria vhodným spôsobom; 
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parcelné číslo          : registra „C“ 240, 257/1, 259/1, 293, 335, 346/5, 347, 376, 850, 2321, 2322, 

2327, 2328, 2330, 2331 (plynovody, pripojovacie plynovody); 
  registra „E“ 74, 89, 231/101, 635/2, 682/2, 702/4, 731, 732, 734, 749/101  

(plynovody, pripojovacie plynovody); 
  registra „C“ 263, 257/12, 261, 257/1, 284, 285, 282, 283, 280, 281, 279, 

294, 295, 296, 297, 298, 299, 373, 374, 371, 369, 365, 366, 364, 270, 267, 
266, 265, 274, 312/1, 314/2, 362/1, 315, 317/1, 318/1, 358/2, 320/1, 357/2, 
356/2, 321/1, 355/2, 354/2, 353/2, 322, 324, 352/2, 351/2, 350/2, 349/2, 
325, 348/2, 308, 359/2, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 
2326, 2327, 2328, 2329 (skrinky – prípojky P1-P55); 

 

katastrálne územie   : Chrenová; 
 

ku ktorým má : parc.č. registra „C“ 240, 259/1, 293, 335, 346/5, 347, 376, 850, 2330 a 
parc.č. registra „E“ 635/2, 702/4, 731, 732, 734 k.ú. Chrenová – 
navrhovateľ súhlas vlastníka mesto Nitra, č. 12776/2022/OM//157358/2022 
zo dňa 11.10.2022 (LV č. 1223, LV č. 2348); 

  parc.č. registra „E“ 257/1, 2321, 2322, 2327, 2328, 2331, 263, 257/12, 261, 
257/1, 284, 285, 282, 283, 280, 281, 279, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
373, 374, 371, 369, 365, 366, 364, 270, 267, 266, 265, 274, 312/1, 314/2, 
362/1, 315, 317/1, 318/1, 358/2, 320/1, 357/2, 356/2, 321/1, 355/2, 354/2, 
353/2, 322, 324, 352/2, 351/2, 350/2, 349/2, 325, 348/2, 308, 359/2, 2318, 
2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329 a 
parc.č. registra „E“ 74, 89, 231/101, 682/2, 749/101 k.ú. Chrenová – má 
navrhovateľ iné právo v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona 
existenciou zákonného vecného bremena, ktoré vzniklo v minulosti 
a v zmysle § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o energetike“) zostalo zachované;  

 

účel stavby              : inžinierska stavba – miestne rozvody plynu; 
 

charakter stavby          :  stavba trvalá; 
 

lehota na dokončenie  
stavby   :  do 30.12.2025; 
 

stavebník          : SPP - distribúcia, a.s.  (IČO 35 910 739)  
  so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 

 
K umiestneniu stavby bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby                                       

č. SP 15801/2022-004-Ing.Ki zo dňa  28.11.2022 (právoplatné dňa 02.01.2023). 

Vetva A/ km 0,000 
– UB1 

 

Prepoj č. 1 PE D90/D110  
 
 

1. časť stavby 

 

Bez obtoku 

Vetva A1/ UB4a 

 

Odpoj č. 1 DN150 
 

 

Bez obtoku 
 

Vetva B/ UB5 
Vetva B/ UB5a 

Prepoj č. 2 D63/63  
2.časť stavby Odpoj č. 2 DN200 

Bez obtoku 

Vetva G/ UB9 
Odpoj č. 3 PE D32  

3.časť stavby 
Bez obtoku 
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Uvedeným dňom podania žiadosti  o vydanie stavebného povolenia bolo začaté stavebné 

konanie. 
 

Mesto Nitra, 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“), podľa § 61 ods. 1, § 61 ods. 4  a § 61 ods. 6 stavebného zákona 

 
o z n a m u j e  

 
začatie stavebného konania účastníkom konania (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová 
stavba) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou. 

 
V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania, ktorým 
bolo oznámenie doručované verejnou vyhláškou, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim 
nebude prihliadnuté. 

Zároveň v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov 
konania, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 

 
V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská v rovnakej 

lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenie účastníkom konania sa 

považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli mesta Nitra, resp. na úradnej tabuli mestskej 
časti VMČ č. 7 – Chrenová, resp. na internetovej stránke mesta Nitra.   

 
Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby oznámené 

osobitne obvyklou formou. 
 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá počas konania zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Meste Nitra, Mestskom úrade v Nitre, 

Štefánikova 60, v dňoch pondelok v čase od  800 do 1500 hod., v stredu v čase od 800 do 1645 hod. 
u vybavujúceho referenta (Ing. Kimleová, kancelária č. 531), v dňoch utorok a štvrtok v čase                    
od  800 do 1500 hod. a v piatok v čase od 800 do 1345 hod. prostredníctvom službukonajúceho 
pracovníka oddelenia stavebného poriadku na Klientskom centre. 
 
 
 
   

Ing. Mária    J a n č o v i č o v á                                                                                             
                                                         vedúca odboru stavebného poriadku 
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Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania stavebníkovi, vlastníkom pozemkov, v ktorých je stavba 
umiestnená (parc.č. registra „C“ 240, 257/1, 259/1, 293, 335, 346/5, 347, 376, 850, 2321, 2322, 2327, 2328, 2330, 
2331 (plynovody, pripojovacie plynovody) a parc.č. registra „E“ 74, 89, 231/101, 635/2, 682/2, 702/4, 731, 732, 734, 
749/101 (plynovody, pripojovacie plynovody), parc.č. registra „C“ 263, 257/12, 261, 257/1, 284, 285, 282, 283, 280, 
281, 279, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 373, 374, 371, 369, 365, 366, 364, 270, 267, 266, 265, 274, 312/1, 314/2, 362/1, 
315, 317/1, 318/1, 358/2, 320/1, 357/2, 356/2, 321/1, 355/2, 354/2, 353/2, 322, 324, 352/2, 351/2, 350/2, 349/2, 325, 
348/2, 308, 359/2, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329 (skrinky – prípojky P1-
P55) k.ú. Chrenová),, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb (v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona – líniová 
stavba, stavba s veľkým počtom účastníkom konania a v zmysle § 26 správneho poriadku), projektantom – k oznámeniu                                      
č. SP 8762/2023-002-Ing.Ki – 24.01.2023: 
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku + príloha 

k verejným vyhláškam – situačný výkres 
 

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

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

 
2. Mesto Nitra – VMČ č. 7 – mestská časť Chrenová (Dlhá, Clementisova, Za humnami, Ďurčanského, 

Plynárenská) – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

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

 

Internetová stránka mesta Nitra www.nitra.sk - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 

Zverejnené dňa : ...................................                                      Ukončené dňa : ................................ 

 

Doručí sa dotknutým orgánom:  
3. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra 
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
6. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy, Štefánikova trieda 69, 949 01 

Nitra 
7. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,               

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
8. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
9. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A,                            

949 01 Nitra 
10. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Štúrova 147, 949 65 Nitra 
11. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra 
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 01 Nitra 
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra 
15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
17. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
18. ELcomp s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 
19. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra 
20. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
22. SATRO s.r.o., RNDr. Vladimír Palčák, Hodonínska 25, 841 03 Bratislava  
23. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
25. Mestský úrad v Nitre, Stredisko mestských služieb 

Na vedomie: 

26. Mestský úrad v Nitre, odbor majetku 
27. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – poštu preberie splnomocnený zástupca                       

SPP - distribúcia, a.s., Ing. Miroslav Hronec, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
 


