OBEC Vydrník
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Vydrník 24.10.2019

Obec Vydrník
059 14 Vydrník 55

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník: Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55 podal na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade
žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok
k integrácii MRK v obci Vydrník, objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO 02
Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v katastrálnom
území Vydrník.
Obec Vydrník, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných
komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo
návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po
posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie vydáva toto

r o z h o d n u t i e.
Obec Vydrník – stavebný úrad p o v o ľ u j e podľa §66 stavebného zákona stavbu

„Dobudovanie technickej infraštruktúry ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník,
objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“
na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v katastrálnom území Vydrník, pre stavebníka: Obec
Vydrník, 059 14 Vydrník 55.
Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Martina Tešľová, WAMA, Mládeže 2347/1, Poprad,
autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6596 * 12.
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Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši technickú vybavenosť v obci Vydrník k rómskym obydliam s
dopravným napojením na štátnu cestu III/3071 Vydrník – Hrabušice, ktorá pozostáva z navrhovanej
výstavby miestnej komunikácie (SO 01) o dĺžke 206,32 m a z rekonštrukcie miestnej komunikácie
(SO 02) o dĺžke 214,25 m.
SO 01 – Výstavba miestnej komunikácie
Jedná sa o výstavbu miestnej komunikácie funkčnej triedy MO 4,0/30 v navrhovanej šírke 3,0
m a celkovej dĺžky 206,32 m. Vzhľadom na šírkové usporiadanie riešeného územia sa miestna
komunikácia rieši ako jednosmerná. Miestna komunikácia sa navrhuje s asfaltobetónovým povrchom,
ohraničeným po obvode vozovky betónovými obrubníkmi. Zrážkové vody budú odvádzané
navrhovaným pozdĺžnym a priečnym sklonom do systému navrhovaných uličných vpustí, zaústených
do existujúcich revíznych šácht umiestnených na prekrytej časti miestneho potoka.
Navrhovaná miestna komunikácia bude dopravne napojená na štátnu cestu III/3071 z oboch
strán.
Konštrukčná skladba – Asfaltobetón:
- ACo-11-Asfaltový betón obrusný PMB 45/80-75
- AP – Spojovací asfaltový postrek v množstve 0,7 kg/m²
- ACL-16-Asfaltový betón ložný PMB 45/80-55
- AE – Infiltračný postrek v množstve 0,7 kg/m²
- CBGM C8/10 – Stabilizácia cementum
- ŠD – podklad zo štrkodrviny ŠD63 Gc
- Zhutnená zemná pláň (45MPa)
Spolu:

50 mm
70 mm
180 mm
200 mm
500 mm

SO 02 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Jedná sa o rekonštrukciu miestnej komunikácie v dĺžke 214,25 m so šírkou vozovky min. 3,50
m. Samotný návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie pozostáva z rekonštrukcie obrusnej, ložnej
vrstvy vozovky s rozšírením konštrukcie cestného telesa na šírku min. 3,50 m a s návrhom novej
odstavnej plochy (71,20 m²) pri nákupnom stredisku.
Odvodnenie povrchu miestnej komunikácie ostáva nezmenené, a to priečnym 2% sklonom
vozovky do rekonštruovaného existujúceho odvodňovacieho rigola v dĺžke cca 159,0 m po ľavej
strane v smere staničenia trasy komunikácie. Odvodňovací rigol bude tvoriť betónová žľabovka o
rozmere 620 x 330 x 152 mm, uložená do betónového lôžka. Ohraničenie novej navrhovanej vozovky
v styku so zeleňou bude riešené cestnými obrubníkmi bez skosenia o rozmeroch 150x260x1000 mm.
Navrhované konštrukčné skladby:
Rekonštrukcia vozovky:
- ACo-11-Asfaltový betón obrusný PMB 45/80-75
50 mm
- AP – Spojovací asfaltový postrek v množstve 0,7 kg/m²
- ACL-16-Asfaltový betón ložný PMB 45/80-55
70 mm
- AE – Infiltračný postrek v množstve 0,7 kg/m²
Spolu:
120 mm

2

Nová konštrukčná skladba:
- ACo-11-Asfaltový betón obrusný PMB 45/80-75
- AP – Spojovací asfaltový postrek v množstve 0,7 kg/m²
- ACL-16-Asfaltový betón ložný PMB 45/80-55
- AE – Infiltračný postrek v množstve 0,7 kg/m²
- CBGM C8/10 – Stabilizácia cementum
- ŠD – podklad zo štrkodrviny ŠD63 Gc
- Zhutnená zemná pláň (45MPa)
Spolu:

50 mm
70 mm
180 mm
200 mm
500 mm

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa na podklade §66 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia.
2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie
a podmienok tohto povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať špeciálny stavebný
úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
3. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa
prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
4. Investor zabezpečí vytýčenie stavebných objektov podľa schválenej situácie súkromným
geodetom, alebo organizáciou na to oprávnenou. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží
doklad o vytýčení stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri realizácii stavieb je nutné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Zb.
o ochrane prírody a krajiny.
7. Pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní
stavebných prác nespôsobila na cudzích nehnuteľnostiach škoda, v prípade spôsobenia škody
bude táto odstránená na náklady stavebníka.
8. Stavebník je povinný umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohľadu. Na stavbách musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky
doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle §66 ods.3 písm. h)
stavebného zákona.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavby štítkom, na ktorom bude označenie
stavieb, meno stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, kto zodpovedá za odborné vedenie
stavieb a ktorý stavebný úrad stavby povolil.
11. Na uskutočnenie stavieb možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebný výrobok musí mať také
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti
hluku a úspora energie.
12. Pri nakladaní s odpadmi je stavebník povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch č.
79/2015 Z.z.
13. Po ukončení stavby je stavebník povinný v zmysle §76 stavebného zákona podať na
príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade
s ustanovením §79 stavebného zákona.
14. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia
výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
15. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané
podľa osobitných predpisov:
- Správa a údržba ciest PSK Poprad pod číslom SÚCPSK-PP/1199/2019-02 zo dňa 27.09.2019
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Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa pod
číslom OU-PP-OSZP-2019/017890-002-BT zo dňa 02.10.2019
- OR PZ ODI v Poprade pod číslom ORPZ-PP-ODII-36-239/2019 zo dňa 09.10.2019
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Košice pod číslom CS SVP OZ KE 4137/2019/2 zo
dňa 17.10.2019
- VSD a.s. Košice pod číslom 18345/2019 zo dňa 16.10.2019
- T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6611928845 zo dňa 14.10.2019
- SPP – Distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/NS/0723/2019/Hy zo dňa 15.10.2019
- Obec Vydrník ako vlastník vodovodu a kanalizácie pod číslom Ocu-Vyd-525/2019 zo dňa
02.10.2019
16. Lehota ukončenia stavby: 12/2024.
-

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v
zmysle §52 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: bez podaných námietok.

Odôvodnenie:
Stavebník: Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55 podal dňa 26.09.2019 na tunajšom špeciálnom
stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu: ,,Dobudovanie technickej infraštruktúry
ako prostriedok k integrácii MRK v obci Vydrník, objekt: SO 01 Výstavba miestnej komunikácie, SO
02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ na pozemku parc.č. KN C 1224/4, 1203, 1202 v
katastrálnom území Vydrník.
Obec Vydrník – špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona
oznámil dňa 26.09.2019 začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a
dotknutým orgánom štátnej správy, a keďže boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, pričom určil lehotu ( 7 pracovných dní odo
dňa doručenia oznámenia), v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky.
Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť. V určenej lehote neboli podané žiadne námietky a pripomienky k navrhovanej
stavbe. Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy je preukázané.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, špeciálny stavebný úrad v zmysle ust. § 61 ods. 4
stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou.
K návrhu bola doložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola prerokovaná s
dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí. Ich stanoviská boli kladné, a
neboli protichodné.
Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v stavebnom konaní prináleží právo
postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do
stanoveného termínu sa k stavbe nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Projekt stavby overený v stavebnom
konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia predmetnej stavby.
Rozhodnutím o stavebnom povolení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému
obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo
potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),
a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec
Vydrník, 059 14 Vydrník 55.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Jozef Bizoň
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Vydrník a súčasne oznámené iným
spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto
verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

..............................................
pečiatka a podpis

.............................................
pečiatka a podpis
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Rozhodnutie sa doručí:
1. Obec Vydrník, 059 14 Vydrník 55
2. Ing. Martina Tešľová, WAMA, Mládeže 2347/1, 058 01 Poprad - projektant
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica
4. Správa a údržba ciest PSK, Kukučínova 20, 058 01 Poprad
5. ostatní účastníci konania, dotknutí vlastníci a vlastníci susedných nehnuteľností – oznámi sa
verejnou vyhláškou
Na vedomie:
6. Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nábrežie Jána Pavla
II. 16, Poprad
7. Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, Poprad
8. OR PZ ODI, Alžbetina 714/5, Poprad
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
10. SPP a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
11. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 040 01 Košice
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