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O B E C   V I N O D O L 
Číslo:  293/2021                                                                                 Vinodol, 05.01.2021 
 1/2022-003-Dv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vec: Stavebné povolenie na stavbu právnickej osoby 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 
 
Stavebník: Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol v zast. starostu obce Peter Straňák, 
podal dňa 08.12.2021 na Obecnom úrade Vinodol žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  
 

„ Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol “ 
 

na pozemku parc. reg. „E“ KN parc.č.: 836, 369/1 
katastrálne územie.: Dolný Vinodol; 
 
Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Paňa pod č. 179/2021-003-Dv dňa 02.11.2021. 
 
Špeciálny stavebný úrad Obec Vinodol podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 3a ods. 4 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný 
zákon“), prerokoval v uskutočnenom stavebnom konaní predloženú žiadosť s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa § 60, 61 a 62 stavebného zákona rozhodol 
takto : 
 
Stavba :                                „ Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol “ 
 

V rozsahu objektovej skladby: 
SO 001 - Chodník 
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie komunikácie pre peších, dláždeného chodníka, v obci 

Vinodol na Hlbokej ulici popri existujúcej miestnej komunikácii. Stavba sa nachádza v k.ú. Vinodol.     

Riešené územie sa nachádza v časti obce v zástavbe rodinných domov na ul. Hlboká. Prístup na nový 

chodník je z existujúcich chodníkov na uliciach Donátova a K vodárni.  

Začiatok úseku je situovaný v mieste križovanie ul. Donátovej a Hlbokej, napojený na existujúci 

chodník odkiaľ pokračuje v priamom smere súbežne s ul. Hlboká a končí napojením na existujúci 

chodník pri križovaní ulíc Hlboká a K vodárni. Chodník je prerušený na križovatke ulíc Hlboká a Tichá, 

kde sa nachádza priechod pre chodcov. Dĺžka úseku bude 428,48m.  

Navrhovaná šírka chodníka bude 1,50m. Chodník je navrhnutý ako jednostranný obojsmerný 

napojený cestným obrubníkom ABO 1-15 na miestnu komunikáciu ul. Hlboká. Priečny spád chodníka 

bude 2,00% smerom na MK v úseku 0,000 00km až 0,364 00km následne 2,00% smerom do 

zelených plôch v úseku 0,370 00 až 0,428 48km. Trasa chodníka je vedená v priamej trase súbežne s 

MK, pozdĺžne bude kopírovať pozdĺžny sklon komunikácie.  

Chodník bude lemovaný z jednej strany betónovým chodníkovým obrubníkom, ktorý bude osadený do 
betónového lôžka triedy betónu C12/15 na štrkovom lôžku hr. 100mm na stojato do úrovne 
s dláždeným krytom chodníka a zo strany druhej cestným obrubníkom ABO 1-15, ktorý bude osadený 
do betónového lôžka triedy betónu C12/15 na štrkovom lôžku hr. 100mm na stojato do úrovne 
s dláždeným krytom chodníka . V miestach existujúcich spevnených vjazdov na pozemky nebude 
trasa chodníka prerušená a chodník bude výškovo plynule napojený na tieto plochy. 
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Konštrukcia chodníka je navrhnutá:  

- zámková dlažba, sivá        hr. 60mm 

- drvené kamenivo fr. 4-8mm       hr. 40mm 

- cementobetón C20/25        hr. 120mm 

- drvené kamenivo fr. 32-63mm s výplňovým kamenivom    hr. 200mm 

 Spolu            hr. 420mm 
 
V mieste križovania chodníka s ul Tichá bude vybudovaný nový priechodom pre chodcov. 

Všetky stavebné práce v miestach križovania trasy chodníka s komunikáciami a ďalšími prekážkami 

musia byť riešené bezbariérovo znížením výšky osadeného obrubníka v styku s cestou do úrovne s 

asfaltovým krytom. 

 
Na pozemku parc. reg. „E“ KN parc.č.: 836, 369/1, katastrálne územie.: Dolný Vinodol; ku ktorým má 
navrhovateľ vlastnícke právo na základe LV č. 1618, katastrálne územie.: Dolný Vinodol 
 
- za účelom: Inžinierska stavba – chodník 
- charakter stavby : trvalá 
- predpokladaný termín dokončenia stavby: 12/2025 
 
sa podľa § 66 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 
 
Stavebník je povinný pri povolenej stavbe dodržať tieto podmienky: 
1. Stavbu osadiť presne podľa zakreslenia na situačnom pláne v mierke 1:200, ktorý je súčasťou 
schválenej projektovej dokumentácie. 
2. Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník 
zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať 
geodetické a kartografické činnosti a autoriz. overenie vybraných geografických a kartografických 
činností autorizovaným geodetom a kartografom. 
3. Stavebník uskutoční stavbu zhotoviteľom na základe výberového konania. 
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
5. Dodržať všeobecné požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ako i príslušné technické normy. 
 
6. Podmienky, vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:  

- neboli potrebné 
 
Ďalšie podmienky: 
7. Stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení a ich ochranu. Pri 
križovaní a súbehu inž. sietí, práce vykonávať v súlade s STN 73 6005. Podzemné energetické, 
plynovodné, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v priestoroch staveniska musia byť 
polohovo a výškovo vyznačené pred začatím stavby. 
8. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na 
cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení OZ. 
9. Pri výstavbe je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo  k ohrozeniu a nadmernému alebo 
zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, k zamedzeniu 
prístupov k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem alebo 
chránených území. 
Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, 
otrasmi, prachom, zápachom, oslňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad  prípustnú mieru. Ak 
účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo 
vymedzenom čase. 
10. Stavebník stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a 
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Overenie vlastností výrobkov je nutné 
preukázať na požiadanie pri kolaudácii stavby. 
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11. Stavebník, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom 
štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 
nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej sú povinní bezodkladne 
ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb 
alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody. 
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. 
12. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje. Použitie týchto priestorov je viazané 
na osobitné povolenie vydané príslušným mestským alebo obecným úradom. 
13. Stavebník oznámi stavebnému úradu dokončenie stavby a požiada o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia. 
14. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť všetky doklady o výsledkoch 
predpísaných skúšok, zápisy o odborných prehliadkach, zápisy o tlakových a tesnostných skúškach, 
protokoly, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia št. skúšobne, odborné vyjadrenia, zápisy z úradných 
skúšok, energetický certifikát a dokladovať splnenie podmienok  stavebného povolenia. 
15. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli vznesené 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebník: Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol v zast. starostu obce Peter Straňák, 
podal dňa 08.12.2021 na Obecnom úrade Vinodol žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  
 

„ Chodník na ulici Hlboká v obci Vinodol “ 
 

na pozemku parc. reg. „E“ KN parc.č.: 836, 369/1 
katastrálne územie.: Dolný Vinodol; 
 
Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Paňa pod č. 179/2021-003-Dv dňa 02.11.2021. 
 
Oznámením č. j. 293/2021 zo dňa 08.12.2021 oznámil špeciálny stavebný úrad známym účastníkom 
konania zahájenie stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania. 
Súčasne stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok a 
pripomienok.  

Do podkladov rozhodnutia – predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, stanovísk a posúdení 
dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v priebehu konania.  

Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok 
stavebného povolenia.  

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, 
že uskutočnením, stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane obmedzené, či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná 
odborne spôsobilým projektantom (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch). Špeciálny stavebný úrad v priebehu stavebného konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so 
stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá 
skôr, kým toto stavebné  povolenie  nenadobudne právoplatnosť ( § 52 zák. č. 71/1967 Zb. ) 

 
Podkladom pre stavebné povolenie boli nasledovné stanoviská, vyjadrenia a doklady: 
- 2 x projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu 

- LV č. 1618 - čiastočný zo dňa 03.01.2022 

- Územ. rozhodnutie vydané Obcou Paňa pod č. 179/2021-003-Dv dňa 02.11.2021 
 
V zákonom stanovenej lehote uplatnené stanoviská, podmienky a požiadavky boli vzájomne 
skoordinované, zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
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P o u č e n i e 
 
Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 
dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol. 

Rozhodnutie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou ( § 61 ods. 4 stavebného zákona – 
veľký počet účastníkov územného konania a neznámi pobyt účastníkov konania, § 26 zákona 
o správnom poriadku ) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 
15 dní na mieste obvyklom - na úradnej tabuli Obce Vinodol. Za deň doručenia rozhodnutia 
účastníkom konania sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 
 
 
 
 
 
 

Peter  S t r á ň á k 
starosta obce 

 
Doručí sa účastníkom konania : 
1. Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol v zast. starostu obce Peter Straňák 

2. Ostatným účastníkom konania, vlastníkom susedných parciel a stavieb popri parcele v zmysle 
situácie osadenia, dotknutým orgánom a správcom sietí sa rozhodnutie doručuje verejnou 
vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní 

3. Spoločný obecný úrad so sídlom v meste Vráble (k spisu), 
 
 
Vyvesené dňa..............................................                         Zvesené dňa................................................ 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby             Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
 


