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O B E C    V Í G Ľ A Š     
  

Spoločný obecný úrad Vígľaš, Zvolenská č.1., 962 02 Vígľaš 

Č.j.: S2020/00233 - ozn.       Vo Vígľaši dňa 08.10.2020 
Vybavuje: Oravec, č.t.:045/5394300 

 

 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N I E  

 

 

 

 

 
o začatí  územného konania a o upustení od ústneho pojednávania podľa § 36 ods. 4 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

 
 Obec Stožok, IČO: 00320293, so sídlom Stožok 47, 962 12 Detva, podala dňa 04.09.2020 na 
tunajšom úrade žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
 
stavba:  „Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“, 
stavebník:  Obec Stožok, Stožok 47, 962 12  
hlavný projektant: Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel  
miesto stavby: západný okraj obce a to od križovatky ulíc pri materskej škole (miesto 

napojenia na štátnu cestu III/05096) po premostenie Stožockého potoka. 
charakter stavby:  líniová stavba 
stupeň PD:  dokumentácia pre územné a stavebné povolenie 
termín vypracovania PD: 07/2015 
 
Riešené územie, na ktorom sa uvažuje s rekonštrukciou miestnej komunikácie s dažďovou 
kanalizáciou a novostavbou chodníka, výstavby parkoviska s odlučovačom ropných látok, sa nachádza 
v katastrálnom území obce Stožok, v západnom okraj obce a to od križovatky ulíc pri materskej škole 
(miesto napojenia na štátnu cestu III/05096) po premostenie Stožockého potoka 
 
Navrhované kapacity: 
Rekonštrukcia komunikácie: celková dĺžka 293,01 m 
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Novostavba chodníka:  celková dĺžka 293,01 m 
Parkovacia plocha:   celková dĺžka 79,56 m  počet parkovacích státí 14 
Dažďová kanalizácia:   vetva „D1“, 234,35 m, DN 300 
Dažďová kanalizácia:   vetva „D2“, 33,05 m, DN 200 + ORL 
 
Komunikácia vetva „A“ s jednostranným chodníkom  
kat.: C3 MO 6,5/30, úprava dĺ.: 293,01 m 
Parkovisko vetva „B“ úprava dĺ.: 79,56 m 
 
Šírkové usporiadanie: 
Komunikácia : 
kategória C3 MO 7,5/30 jazdný pás šírky 2 x 2,75 m, 2 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy 
Chodník: 
kategória D3 2x0,75m + 0,5 ochranná zóna od dopravy + 0,25 ochranná zóna od objektov 
Parkovisko: 
Pozdĺžne radenie parkovacie státia: 4 x 2,2 m x 6,0m, 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy, 
komunikácia 5,5m. 
Pozdĺžne radenie parkovacie státia: 4 x 2,2 m x 6,0m, 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy, 
komunikácia 3,5m. 
Šikmé radenie 45°: 9 x 2,5m x 4,6m, 1 x 0,5 m ochranná zóna od dopravy , komunikácia 3,5m. 
 
Smerové vedenie: 
Smerové vedenie je existujúce zložené z prostých kružnicových oblúkov s polomerom od R=87,25m - 
252,75m. 
 
Sklonové vedenie: 
Pozdĺžny profil komunikácie je navrhnutý v osi jazdného pásu. Výškové vedenie je u komunikácie a 
parkoviska existujúce. Priečny sklon komunikácie a parkoviska je jednostranný 2,0 % 
 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   
 

Obec Vígľaš, 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) v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného 
konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. 
 
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad  
pre  posúdenie  navrhovanej  stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 
13.11.2020,  inak  sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a  námietky, ktoré boli alebo mohli byť 
uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté 
orgány, inak podľa § 61 ods. 5 má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovanými záujmami 
súhlasia. 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (Obecný úrad vo Vígľaši), v 
pondelok až v piatok v úradných hodinách. 
 
S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie 
územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad 
prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené. 
        
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť splnomocnenie s 
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 
Upozornenie: 
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a 
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v predchádzajúcom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. Oznámenie o začatí územného konania nenahrádza rozhodnutie stavebného úradu. 
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Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa, že po preskúmaní a posúdení dokladov v priebehu konania 
môže nastať potreba doplnenia ďalších dokladov, listín a dokumentácie potrebnej pre posúdenie 
návrhu z hľadiska ochrany verejných záujmov a vlastníckych práv k nehnuteľnostiam trvale 
dotknutých stavbou. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Záchenský
  starosta obce 

 

           
 
Príloha: Situácia 

 

Doručí sa: 
 

1. Obec Stožok – starostka obce 
2. Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel, Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica – projektant 

stavby 
3. susedné nehnuteľnosti – doručenie verejnou vyhláškou 

 
Doručí sa verejnou vyhláškou: Právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k 
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
Účastníkom územného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k 
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo 
dotknuté, sa oznámenie o začatí územného konania doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stav. 
zákona- inžinierska stavba- s väčším počtom účastníkov konania a účastníkov, ktorých pobyt nie je 
stavebnému úradu známy). Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 
ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). 
Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 
Stožok a na internetovej stránke obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
Na vedomie 
 
1. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 960 

01 Zvolen 
2. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica   
3. Okresné riaditeľstvo  PZ ODI, Bystrický rad 25, 960 69 Zvolen 
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 
6. Slovenský plynárensky priemysel - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen 
8. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru , Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 
10. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.BOX  4, 974 08 Banská Bystrica 
11. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen 
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOPaK), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 
13. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 
14. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP (ŠSOH), Tajovského 1462/9, 962 12 Detva 
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                 ---------------------------------------------------------- 
Dátum vyvesenia 16.10.2020   Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

Dátum zvesenia __________                               ---------------------------------------------------------- 

      Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


