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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.: S2021/00130 - rozh.          Vo Vígľaši dňa 14.10.2021 

Vybavuje: Oravec, č.t.:045/5394300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 

 

 

 
Obec Stožok, IČO: 00320293, so sídlom Stožok 47, 962 12 Detva (ďalej len stavebník) podala 

dňa 17.06.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 

 
Identifikačné údaje stavby a projektu: 
- 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:   KN- E č. 1041/51, 1041/55, 1041/28, KN- C č. 2595/1 a 2604 
- charakter stavby:  líniová stavba 
- stupeň PD:   dokumentácia pre územné a stavebné povolenie  
- termín vypracovania PD:  07/2015 
 

Projektová dokumentácia rieši: 

Navrhované kapacity: 

Rekonštrukcia komunikácie: celková dĺžka 293,01 m 

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, 
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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 % 

 

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydala obec Vígľaš pod č. j.: S2021/00003 – rozh. zo dňa 

28.01.2021, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2021. 

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

 Obec Stožok, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

v zmysle § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 2 zákona 

č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými 

orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného 

zákona rozhodol takto: 

 

Stavba „Rekonštrukcia komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“, na pozemkoch parc. KN- E 

č. 1041/51, 1041/55, 1041/28, KN- C č. 2595/1 a 2604, v kat. území Stožok sa podľa § 66  stavebného 

zákona 

 

p o v o ľ u j e . 
 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Stavbu uskutočniť, podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Tomášom Kordíkom, ev. č. 5053 *SP 

*I2, s dátumom vypracovania 07/2015, overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. 

2. Zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to 

oprávnenou. 

3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť  dodržané  ustanovenia vyhl. Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických  požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a všetky príslušné technické normy. 

5. Dodržať podmienky v územnom rozhodnutí, ktoré vydala obec Vígľaš pod č. j.: S2021/00003 – 

rozh. zo dňa 28.01.2021, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2021. 

6. Stavenisko  zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 

7. Stavbu ukončiť najneskôr do: 09/2023 

8. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom stavby na základe výberového konania, 

ktorý zabezpečí vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou; stavebník  do 15 dní od 

ukončenia výberového konania nahlási stavebnému úradu zhotoviteľa stavby. 
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9. Pred začatím zemných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí  o vytýčenie 

ich polohy. 
10. V zmysle § 66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámiť 

začatie stavby stavebnému úradu. 
11. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov: 
• Dodržať podmienky vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s., pod č. j.: 202104-EZ-

0158-1 zo dňa 24.05.2021. 
• Dodržať podmienky vo vyjadrení Slovenského vodohospodárskeho podniku, OZ Banská 

Bystrica, pod č. j.: CS SVP OZ BB 284/2020/67 – 39230, 39210 zo dňa 06.08.2020. 
• Záväzné stanovisko Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie 

(ŠSOPaK) pod č.j. OU-DT-OSZP-2021/001124-002 dňa 24.08.2021: 

- v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupová# v zmysle § 47 ods. 3 zákona o 

ochrane prírody a krajiny a požiada# príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu 

na ich výrub. 

- po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať kamene), 

- z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu 

problematiku šírenia inváznych druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz 

šírenia inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovať). 
- výruby vykonávať v mimohniezdnom období (od 15.09 do 31.03.). 
12. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona ukladá tým, ktorí majú vlastnícke, alebo 

iné práva k susedným pozemkom a stavbám, strpieť vykonanie prác v súvislosti s realizáciou 
stavby na ich pozemkoch. 

13. Po skončení prác sú stavebníci povinní podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona uviesť susedné 
pozemky do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť jeho 
vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

14. Ku kolaudácii preukázať naloženie so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby   v súlade s 
ustanoveniami zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

15. Pred užívaním stavby požiadať príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby a doložiť  doklady 
potrebné ku kolaudácii v zmysle platného stavebného zákona. 

 

O d ô v o d n e n i e: 
 

Obec Stožok, IČO: 00320293, so sídlom Stožok 47, 962 12 Detva (ďalej len stavebník) podala 

dňa 17.06.2021 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia 

komunikácie a výstavba parkoviska, Stožok“ na pozemkoch parc. KN- E č. 1041/51, 1041/55, 1041/28, 

KN- C č. 2595/1 a 2604, v kat. území Stožok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydala obec Vígľaš pod č. j.: S2021/00003 – rozh. zo dňa 

28.01.2021, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2021. 

Špeciálny stavebný úrad oznámením zo dňa 22.07.2021 pod č. S2021/00130 - ozn. oznámil  

začatie  stavebného  konania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona a ustúpil od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania. Súčasne  účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že môžu svoje 

námietky a pripomienky uplatniť do 06.08.2021 inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené  v  územnom konaní, sa neprihliada. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že 

realizáciou stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva  

a oprávnené záujmy všetkých známych účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov. 

Dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

K vydaniu stavebného povolenia sa vyjadrili: Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o 

životné prostredie (ŠSOPaK); Stredoslovenská distribučná a. s., Slovenský vodohospodársky podnik. 

Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

 Stavebný úrad v priebehu  konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 

povolenia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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 Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 

(§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). 

 Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný v sume 50 € v hotovosti do pokladnice 

obce v zmysle položky č. 60 písm. e) ods. 4 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona 

NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.   

  

P o u č e n i e: 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 

Zb.  o  správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo  dňa doručenia tohto 

rozhodnutia konajúcemu orgánu, Obci Stožok, Stožok 47, 962 12 Detva.  
 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie 

preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Róbert Záchenský 
starosta obce 

 

 
 

 

Doručí sa: 
 

1. Obec Stožok – starostka obce 
2. Obec Vígľaš – starosta obce 
3. Mgr. art. Ing. arch. Ing. Marek Danihel, Kollárova 44, 974 01 Banská Bystrica – projektant stavby 
4. 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 Vígľaš a na internetovej stránke obce Stožok a Vígľaš. 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 


