
 

MESTO PODOLÍNEC  
  N á m e s t i e   M a r i á n s k e  3 ,   0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

  
Zn.: 3984/2016 -300 

Vybavuje: Ing. Dubjel 

Tel.: 052/4391205 

su@podolinec.eu 

  V Podolínci 10.10.2016 

S T A V E B N É  P OV OL E N I E  
v e r e j n o u    v y h l á š k o u  

 

Mesto Podolínec, stavebný úrad v zmysle § 2 odst. e) zák.č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých pôsobností 

z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 

Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v jeho úplnom znení a §3a ods.4 zákona č.135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa §66 stavebného zákona v súlade 

so zákonom č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) v znení jeho noviel 

p o v o ľ u j e  

  

stavbu: Podolínec, rekonštrukcia ulice Hliník 

miesto stavby: Ul. Hliník  

na pozemku parcelné číslo: KN-C 1069/7 
katastrálne územie: Podolínec, č.847674 
mesto: Podolínec 
pre stavebníka: Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, IČO: 00330132, 

v zastúpení Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta 

projektant: Ing. Michal Dúbravský, ISPO inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov 
 

     Predmetom stavby je rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá je vo veľmi zlom stave po vybudovaní 

inžinierskych sietí. Povrchová úprava komunikácie je navrhovaná z asfaltového betónu, chodník z betónovej zámkovej 

dlažby hr. 60 mm do štrkového lôžka. Lemovanie komunikácie je riešené betónovým obrubníkom s výškovým 

usporiadaním vrch obrubníka a okraj komunikácie – 120 mm. 

 

Účelové jednotky: 
Celková plocha komunikácie    =     1247,00 m

2 

Celková plocha chodníka     =     74,00 m
2
 

 

Pre  umiestnenie  a uskutočnenie stavby sa určujú  tieto  záväzné podmienky: 

1. Rekonštruovaná komunikácia je umiestnená na  na parcele číslo KN-C 1069/7 v k. ú.  Podolínec  (vedený  v  

KN  ako  zastavané plochy a nádvoria), severozápadná časť parcely od železničného priecestia po križovatku 

s ul. Družstevnou. 

2. Stavba   bude  uskutočnená  podľa   dokumentácie  overenej v stavebnom  konaní,  ktorá  je   súčasťou  tohto   

rozhodnutia. Prípadné  zmeny  nesmú  byť   vykonané  bez   predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Pri  uskutočňovaní  stavby  je  stavebník  povinný  dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Stavebné  výrobky  použité  v stavbe musia  spĺňať  vlastnosti podľa zákona č.133/2013 Z.z.  

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu § 48 a príslušné technické normy, 

ustanovenia STN. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím zemných prác vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v mieste stavby 

v súlade s podmienkami vo vyjadrení správcov sieti predložených ku žiadosti o stavebné povolenie. 

7. Všetky výkopové zemné práce v ochrannom pásme vedení IS realizovať ručne!  

8. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní 

9. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník s prehľadom o vykonaných prácach. Všetky zmeny oproti 

projektu budú vopred odsúhlasené, zapísané v denníku a podpísané stavebným dozorom. 

10. Zhotoviteľ bude vykonávať pracovníkom pracujúcim na stavbe pravidelné školenia o bezpečnosti práce, so 

zápisom do samostatného denníka v zmysle platných prepisov. Za bezpečnosť práce zodpovedá zhotoviteľ. 

11. Zhotoviteľ je povinný dbať pri uskutočňovaní stavby o bezpečnosť osôb pri práci, dodržiavať všetky platné 

bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, dodržať 

predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných vedení inžinierských sieti a 

predpisy o manipulácií so stavebnými strojmi pod el.vedením atď. Ďalej ja povinný dbať, aby nedošlo 
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k škodám na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, minimalizovať záber plôch ktoré nie sú predmetom 

stavebných úprav 

12. Škody spôsobené na cudzom majetku v súvislosti s výstavbou komunikácie musí uhradiť zhotoviteľ prác 

poškodeným v plnom rozsahu spôsobenej škody. 

13. Investor – zhotoviteľ prác je povinný rešpektovať a dodržať podmienky účastníkov konania a dotknutých 

orgánov štátnej správy uplatnené v stavebnom konaní, resp. vo vyjadreniach. 

14. V prípade znečistenia komunikácie (vrátane chodníka) pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník zabezpečí 

jej pravidelné čistenie. 

15. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí 

podmienky pre výkon dohľadu. 

16. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

17. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "Stavba povolená" na viditeľnom mieste pri vstupe 

na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§66,ods.3 písm. j stavebného zákona). 

18. Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z 

titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu. 

19. Stavba bude  dokončená  najneskoršie do 12/2016 

20. Stavebník je povinný plniť všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia 

ich berie na vedomie a sú preňho záväzné. 

21. Pred pokládkou asfaltového koberca komunikácie prizvať pracovníka SPP-D a.s., technickej kontroly 

a diagnostiky Žilina (Ing. Peter Vrzgula,  044/6265611, 0905492974) ku kontrole tesností, či nedošlo počas 

zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu. 

22. Pri úprave cestného telesa dodržať minimálne krytie vodovodného a kanalizačného potrubia podľa STN 73 

6005.  

23. Armatúrne zariadenia PVPS a.s. Poprad, nachádzajúce sa na stavbe, osadiť do novej nivelety. 

24. Pred zahájením prác požiadať o vytýčenie vodohospodárskych zariadení pracovníkmi PVPS. 

25. Pri prácach v ochrannom pásme dráhy riešiť ochranu podzemných káblových vedení v správe ŽSR-OR 

Košice, SOZT (uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR, trasy ponechať voľne 

prístupné)  

26. Úpravu cesty pri žel, priecestí plynulo naviazať  na vonkajšiu konštrukciu priecestia, bez odskokov. (dodržať 

sklon cestných nábehov v zmysle STN 736380). 

27. Realizáciou stavby nesmie dôjsť  k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na 

dráhe. V zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. je stavebník —zhotoviteľ  zodpovedný za bezpečnosť všetkých 

zamestnancov, ktorí stavbu realizujú a vstupujú do priestoru možného ohrozenia železničnou prevádzkou. 

28. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR- 

OR Košice, SOZT a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v 

ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných 

vedení. 

29. Stavebník pred začatím prác v OPD (v blízkosti žel. priecestia) prerokuje technologický postup prac, termín 

začatia, ukončenia stavby a objedná dozornú činnosť na ŽSR - OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Spišská Nová Ves 

- z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe (Ing. Gallik, t.č. 0911991345). Požiadavku na časový 

harmonogram vlakových prestávok v požadovanom  úseku predloží stavebník na ŽSR - OR Košice, Sekcia 

ŽTS. 

30. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť aby stavba odolávala dynamickým 

vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy. 

31. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná 

prevádzka. 

32. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby skladovať mimo pozemku ŽSR. 

33. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy (pri priecestí), stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení 

prác od ŽSR - OR Košice, SMSU ŽTS TO Spišská Nová Ves. Zároveň žiadame prizvať ŽSR - OR Košice, 

SMSU ŽTS TO Spišská Nová Ves ku kolaudácii stavby. 

34. Pred vydaním kolaudácie stavby sa stavebník a investor stavby, pre ktorého sa stavebné práce budú vykonávať, 

sa preukážu a doložia všetky potrebné doklady a zároveň investor stavby je povinný požiadať okresný úrad, 

odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 pism. b, bod 5/ zákona č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch ako sa nakladalo so vzniknutými stavebnými odpadmi (17 01 01 — betón, 17 03 02 — 

bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, 17 09 04 — zmiešane odpady zo stavieb: uvedené stavebne 

odpady sa zneškodnia podľa činnosti D 1 skládkovaním na povolenej skládke odpadov, stavebne odpady 17 05 

04 — zemina a kamenivo, 17 05 06 — výkopová. zemina — sa využijú na vyrovnanie okolitého terénu), ktoré 

sú zatriedené podľa platného Katalógu odpadov ako ostatne odpady. Stavebne odpadové drevo 17 02 01, 15 01 

03 (drevo), ktoré vznikne pri rekonštrukcii ulice sa energeticky zhodnotí a využije ako palivo.  

35. Odpady z obalov, ktoré vzniknú pri stavebných prácach, (15 01 01 - papier, 15 01 02 — plasty, 15 01 04 — 

obaly z kovu) vytriediť a odovzdáť do zberných nádob, ktoré sú určené na zhromažďovanie a zber takýchto 

druhov odpadov. 

36. So stavebnými odpadmi, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii ulice Hliník v meste Podolínec je potrebne 

uskutočňovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a odpady je potrebne odovzdávať' na ďalšie 



nakladanie a to zhodnocovanie (R), prip. zneškodňovanie (D) iba oprávnenej organizácii, ktorá ma vydané 

všetky potrebné súhlasy na nakladanie s uvedenýrni druhmi odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch. Zároveň si stavebník bude plniť aj povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného Všeobecného 

záväzného nariadenia Mesta Podolínec o nakladaní s odpadmi na jeho území. 

37. Stavebník pred ukončením stavby je povinný požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného 

zákona. 

 

     Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie 

stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto 

rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

O d ô v o d n e n i e :  
 Žiadateľ v žiadosti zo dňa 13.09.2016 požiadal stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Podolínec, rekonštrukcia ulice Hliník " na parcele parcelné číslo  KN-C 1069/7 v katastrálnom území Podolínec.  

 Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a doručil oznámenie všetkým známym účastníkom konania 

a verejnou vyhláškou vyvesením dňa  13.09.2016 (zvesenie dňa 28.09.2016). 

Účastníci stavebného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v stanovenej 

lehote 7-mich dní odo dňa doručenia oznámenia (či zvesenia verejnej vyhlášky),na neskôr podané námietky podľa § 

61odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne. Stavebný úrad oboznámil účastníkov konania, že ak v určenej 

lehote nepredložia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predlženie lehoty na posúdenie stavby, 

stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

V rámci zákonom stanovenej lehoty neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy 

podané námietky ani pripomienky. 

 Stavebník predložil k žiadosti všetky požadované podklady spolu s projektom, vypracovaným oprávneným 

projektantom Ing. Michalom Dúbravským, ISPO inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov, autorizovaným stavebným 

inžinierom, projekt PO, projektovú dokumentáciu trvalého dopravného značenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej 

správy. 

 Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že 

uskutočnením predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy 

účastníkov konania. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je 

uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e :  

 Podľa § 54 zák.č. 71/1967 Z. o správnom konaní možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote 15 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom Stavebného úradu Mesta Podolínec. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

       

Stavebník  je  povinný  požiadať tunajší  stavebný  úrad  po uplynutí  15 dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia 

o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

Ing. Daniel Marhevka 

primátor mesta 

v.r.  
 

 

 

 

 

 

 



Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

2. Ing. Michal Dúbravský, ISPO inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov – projektant 

Dotknuté orgány:  

1. KPÚ Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

2. OR HaZZ, Mýtna 4, 064 01  Stará Ľubovňa 

3. Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,  

Nám. gen. Štefánika 1, 064 01  Stará Ľubovňa 

4. Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 

5. ŽSR OR – Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasárenské  nám. 11, 041 50 Košice 

6. ŽSR OR – Stredisko hospodárenia s majetkom, Štefánikova 60, 041 50 Košice 

7. ŽSR OR – GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

8. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 

9. Slovák Telecom a. s., Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 

10. Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

11. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 

 

 
 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení 

neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Oznámenie musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec / na internetovej stránke mesta Podolínec /.  

 

 

 

 

Vyvesené dňa :     10.10.2016                                                 Zvesené dňa : 24.10.2016 

pečiatka a podpis orgánu, ktorý                                          pečiatka a podpis orgánu, ktorý 

zabezpečil vyvesenie vyhlášky                                             zabezpečil zvesenie vyhlášky   

 


