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OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 
Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Výst. č. 363/2017/Va                                                                                     V Zborove nad Bystricou, dňa 21.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  PPOOVVOOLLEENNIIEE  
 

Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.                  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný 

zákon), prerokovala žiadosť navrhovateľa ,,Marian Mitka a Júlia Mitková, obaja bytom 

Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec“ zo dňa 04.04.2017 na vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. CKN 1413 v kat. území Zborov nad Bystricou 

podľa § 37, § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní                          

a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:  

 

Stavba: 

„Novostavba rodinného domu“ 

 
 

na pozemku parc. č. CKN 1413 v k.ú. Zborov nad Bystricou sa podľa § 39a a § 66 stavebného 

zákona  
 

 

P  O  V  O  Ľ  U  J  E.   
 

 

Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši novostavbu rodinného domu, ktorý bude jednopodlažný, 

nepodpivničený s kombinovanou šikmou, valbovou a sedlovou strechou. Zásobovanie pitnou vodou 

bude zabezpečené novovybudovanou vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu obce. 

Splašková voda bude odvedená do novovybudovanej nepriepustnej žumpy na pozemku stavebníka. 

Dažďové vody budú odvedené do existujúcej vsakovacej drenážnej šachty na pozemku stavebníka. 

Rodinný dom bude napojený novovybudovanou elektrickou prípojkou z existujúcej NN siete.   

 

Projektová dokumentácia ďalej rieši samostatne stojaci objekt trojgaráže s bočným skladom.                 

Ide o jednoduchú, nepodpivničenú, prízemnú stavbu so šikmou strechou, ktorá bude slúžiť                            

pre parkovanie osobných motorových vozidiel, ako aj sklad vecí pre exteriérovú údržbu domu 

a záhrady. Dažďové vody z objektu budú odvedené do existujúcej vsakovacej drenážnej šachty            

na pozemku stavebníka.  
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Technické údaje stavby: 

Zastavaná plocha trojgaráže s bočným skladom:     73,15 m2 

Zastavaná plocha rodinného domu:     177,46 m2 

Úžitková plocha rodinného domu:     142,52 m2 

Obytná plocha rodinného domu:       99,62 m2 

Počet obytných miestností :                            5 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby:  

SO 01 Rodinný dom 

SO 02 Trojgaráž s bočným skladom 

SO 03 Elektrická prípojka NN 

SO 04 Kanalizačná prípojka + žumpa  

SO 05 Vodovodná prípojka 

SO 06 Oplotenie 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. CKN 1413 v k.ú. Zborov nad Bystricou, podľa 

situácie, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie a tvorí prílohu tohto rozhodnutia. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 

v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

3. Projektant je zodpovedný za vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálne 

platnými právnymi predpismi a technickými normami SR.  

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

5. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 

v zmysle § 48 stavebného zákona. 

6. Predpokladaný termín dokončenia stavby: december 2018. 

7. Stavba rodinného domu bude umiestnená od hranice p. č. CKN 1411 – 4,000 m,                              

od hranice p. č. CKN 1416 – 2,960 m, od hranice p. č. CKN 1415 – 9,960 m, stavba trojgaráže 

s bočným skladom bude umiestnená od hranice p. č. CKN 1414/1 – 7,750 m, od hranice            

p. č. CKN 1415 – 1,000 m - podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu rozhodnutia.  

8. Výškové pomery rodinného domu: rastlý terén od zrovnávanej roviny – 0,150 m,                                       

podlaha prízemia rodinného domu bude v úrovni +-0,000, max. výška strešnej konštrukcie bude 

+4,945 m, výškové pomery trojgaráže s bočným skladom: rastlý terén od zrovnávanej roviny – 

0,070m, podlaha prízemia garáže bude v úrovni +-0,000, max. výška strešnej konštrukcie                           

bude +3,835 m - budú dodržané podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní 

vypracovanej zodpovedným projektantom DJS Architecture, s.r.o., Ing. Daniel Szabó, 

Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava.  

9. Napojenie stavby na inžinierske siete:  A) vodovodná prípojka 

B) kanalizačná prípojka + žumpa 

C) elektrická prípojka 

 

A) Rodinný dom bude napojený novovybudovanou vodovodnou prípojkou z jestvujúceho 

verejného vodovodu obce za dodržania nasledovných záväzných podmienok od Obce 

Zborov nad Bystricou, č. spisu 363/17/Ko zo dňa 11.05.2017:  

 umiestnenie vodomernej šachty bude realizované cca 1 m od bodu napojenia                     

na verejný vodovod 

 pred realizáciou výkopových a stavebných prác je potrebné identifikovať vodárenské siete 
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v teréne  

 zemné práce realizované v blízkosti vodovodu a prípojok žiadame realizovať ručne min. 

1,5m na každú stranu od vodovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu vodárenských 

zariadení 

 pripojenie prípojky na distribučnú sieť môže vykonať oprávnená organizácia len na základe 

schváleného technologického postupu prevádzkovateľom verejného vodovodu obce Zborov 

nad Bystricou 

 žiadateľ (zhotoviteľ) je povinný oznámiť tieto práce prevádzkovateľovi vodovodu najmenej 

3 dni vopred aby bolo možné vykonať kontrolu vodovodného potrubia pred zasypaním 

a kontrolu realizácie vodovodnej prípojky. Kontroly budú zaznamenané do stavebného 

denníka alebo spísaný samotný záznam.  

 križovanie a súbeh prípojok vodárenských sietí – dodržať min. vzdialenosti podľa 

ustanovení STN 736005 

 za technické riešenie odberného zariadenia zodpovedá projektant a montážna organizácia. 

Po vybudovaní prípojky a odberného zariadenia, uzavretí zmluvy o dodávke vody 

z verejného vodovodu predloží žiadateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu žiadosť 

o montáž meradla, kópiu revíznej správy a tlakovej skúšky.  

 investor zodpovedá za škody na vodovodnej prípojke spôsobené nesplnením vyššie 

uvedených povinností vrátane zodpovednosti za škodu za únik vody, ktorý vznikol 

v dôsledku poškodenia vodovodného zariadenia. 

B) Splašková voda z rodinného domu bude odvedená kanalizačnou prípojkou                                 

do novovybudovanej nepriepustnej žumpy na pozemku stavebníka za dodržania 

nasledovných záväzných podmienok od Obce Zborov nad Bystricou, č. spisu 363/17/Ko                

zo dňa 10.05.2017:  

 dno a steny žumpy musia byť vodotesné, 

 žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby                  

na verejnú kanalizáciu, 

 žumpa musí byť umiestnená tak, aby bolo možné vyberať jej obsah, 

 do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda, 

 najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou sa stanoví                 

na základe STN 75 6081 a  STN 75 5115, 

 vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky stanovené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a              

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie,  

 stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo 

obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel. 

 pri kolaudácii rodinného domu stavebník predloží doklad o nepriepustnosti žumpy                

(atest žumpy od výrobcu alebo doklad o vykonaní tlakovej skúšky, vykonaný odborne 

spôsobilou osobou) 

 obsah žumpy sa musí pravidelne likvidovať oprávnenou osobou, 

 stavebník je povinný preukázať sa min. 1 x ročne Obci Zborov nad Bystricou dokladom               

o likvidácii odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd. 

C) Stavba bude napojená novovybudovanou elektrickou prípojkou z existujúceho stĺpa 

k verejnej elektrickej sieti – podzemným vedením, a to za dodržania nasledovných 

záväzných podmienok od spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, č. spisu 4300065245 zo dňa 09.05.2017:  
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 v predmetnej lokalite katastra Zborov nad Bystricou na parcele KN 1413 sa energetické 

zariadenia v majetku SSE-D nenachádzajú. V predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné 

káblové prípojky NN rodinných domov. 

 od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii 

výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy 

 upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,            

pre určenie presnej trasy podzemných vedení je potrebné ju fyzicky vytýčiť 

 pripojenie na elektrinu je potrebné riešiť z distribučnej sústavy SSE-D nachádzajúcej sa                 

v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: 

poistková skrinka SPP2 v majetku SSE-D, a.s. na podpernom bode pri parcele KN 1341/1; 

odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25 Ampér 

 pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 

251/2012 Z.z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky 3x40A Vám 

zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia. 

 pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu 

zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy 

 prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie bude vyhotovený 

káblom minimálne AYKY-J 4x16 mm2 mechanicky chránený v ochrannej rúrke (chráničke) 

a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť) 

 meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom 

na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku vedľa podperného bodu (bod napojenia) 

v min. vzdialenosti 1 m. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem                 

STN EN 61439-1-5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené 

technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE 

musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu 

napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť 

rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybraná 

odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.   

 pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné vybudovať elektrický prívod od bodu 

pripojenia po RE vrátane RE v súlade s “Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby 

a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSE-D“, ktoré sú 

zverejnené na stránkach www.sse.-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, 

ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej 

sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky)            

po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník                 

na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia 

odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej 

dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je 

povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých 

nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy             

na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. 

 každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať                              

pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke            

a odbornej skúške elektrického zariadenia(revíznu správu od elektrického prívodu                       

z odovzdávajúceho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č.124/2006 

Z.z. a Vyhláškou č.508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, 

a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona             
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o energetike. 

 po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, splnení Technických 

podmienok SSE-D, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického 

prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné 

pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D                                   

od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti  

na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej 

„Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, a ku ktorému bude  

zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle 

lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. “Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie 

pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D“ zrealizuje 

vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového 

rozvádzača k distribučnej sústave. 

 po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie 

splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického 

zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať 

odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke 

elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť                       

o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou 

legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia.                    

Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.  

 SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať 

distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného 

miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ 

povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. 

Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú 

podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky                   

pre priznanie týchto sadzieb. 

 platnosť vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca 

platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 

údajov, súvisiacej legislatívy a pod.) 

10. Vstup na stavebný pozemok bude z pozemku parc. č. CKN 1416, v prospech ktorého má 

stavebník zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peším spôsobom, osobným 

motorovým vozidlom a nákladným motorovým vozidlom, a to na základe Zmluvy o zriadení 

vecného bremena zo dňa 11.4.2017 formou notárskej zápisnice spísanej notárkou JUDr. Valéria 

Štetiarová, ul. Sl. Dobrovoľníkov 2048, 022 01 Čadca.  

11. Stavba bude oplotená priehľadným pletivovým opletením v kombinácii s dreveným latkovým 

oplotením.  

12. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy zo základovej 

konštrukcie likvidovať v zmysle zákona o odpadoch a VZN obce, ku kolaudácii stavby je 

stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie. 

13. Dažďové vody zo stavby budú zaústené do skutkovej dažďovej kanalizácie výlučne na pozemku 

stavebníka. 

14. Stavebník je povinný  počas   realizácie  stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť 

stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu k stavenisku             

vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na vlastné náklady 

prevádzať jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku 
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stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamžite                           

do pôvodného technického stavu. 

16. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutých 

stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a právom 

chránené záujmy účastníkov stavebného konania 

17. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov. 

18. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby. 

19. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne.  

20. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Ján Surán, Školská ulica 708/32, 013 01 Teplička nad 

Váhom, ktorý bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby. 

21. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát 

vypracovaný oprávnenou osobou. 

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemku:  CKN 1413 - orná pôda             

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo v k. ú. Zborov nad Bystricou bolo vydané 

Okresným úradom Čadca, pozemkovým a lesným odborom č. j. OU-CA-PLO-2017/005416-002                   

zo dňa 24.04.2017.    
 

Projektovú dokumentáciu vypracoval:  

DJS Architecture, s.r.o., Ing. Daniel Szabó, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava  
 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: 

V konaní bola vznesená námietka p. Vladimíra Vojtuša a jeho manželky Eleny Vojtušovej, obaja 

bytom Zborov nad Bystricou 436, 023 03 Zborov nad Bystricou týkajúca sa zatienenia ich 

rodinného domu s.č. 436 umiestneného na pozemku parc. č. CKN 1409 v k.ú. Zborov nad Bystricou 

stavebným objektom S02 - Trojgaráž s bočným skladom. Stavebný úrad v dôsledku podanej 

námietky konanie prerušil a vyzval stavebníka, aby predložil svetelno-technický posudok, ktorým 

sa posúdi vplyv stavebného objektu S02 - Trojgaráž s bočným skladom na rodinný dom s.č 436 

účastníkov konania p. Vladimíra Vojtuša a jeho manželky Eleny Vojtušovej, umiestnený                      

na pozemku parc. č. CKN 1409 v k.ú. Zborov nad Bystricou. Stavebník svetelno-technický posudok 

stavebnému úradu predložil. Stavebný úrad zahájil pokračovanie v konaní a na prerokovanie 

svetelno-technického posudku nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na 10.07.2017 

na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. Účastníci konania p. Vladimír Vojtuš, bytom Zborov 

nad Bystricou 436, 023 03 Zborov nad Bystricou a p. Marián Kubuš, bytom Oščadnica 994,                  

023 01 Oščadnica ako právny zástupca p. Eleny Vojtušovej uviedli, že proti predloženému                                  

svetelno-technickému posudku nemajú žiadne námietky. 

 
 

 Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle               

§ 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  Stavebné povolenie stráca platnosť v zmysle 

§ 67 ods. 2 stavebného zákona, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 

právoplatnosť.  

                                    

O D Ô V O D N E N I E 

Stavebný úrad zahájil konanie na základe žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznámil 

účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 11.04.2017 s tým, že ústne konanie spojené                      

s miestnym zisťovaním nariadil na deň 15.05.2017 na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. 
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V konaní bola vznesená námietka p. Vladimíra Vojtuša a jeho manželky Eleny Vojtušovej, obaja 

bytom Zborov nad Bystricou 436, 023 03 Zborov nad Bystricou týkajúca sa zatienenia ich 

rodinného domu s.č. 436 umiestneného na pozemku parc. č. CKN 1409 v k.ú. Zborov nad Bystricou 

stavebným objektom S02 - Trojgaráž s bočným skladom. Pani Elena Vojtušová zároveň predložila 

splnomocnenie, ktorým splnomocnila svojho zaťa p. Mariána Kubuša, bytom Oščadnica 994,                 

023 01 Oščadnica, aby ju vo veciach stavebného konania zastupoval. Stavebný úrad v dôsledku 

podanej námietky konanie prerušil a vyzval stavebníka, aby do 15.07.2017 predložil                         

svetelno-technický posudok, ktorým sa posúdi vplyv stavebného objektu S02 - Trojgaráž s bočným 

skladom na rodinný dom s.č 436 účastníkov konania p. Vladimíra Vojtuša a jeho manželky Eleny 

Vojtušovej, umiestnený na pozemku parc. č. CKN 1409 v k.ú. Zborov nad Bystricou. Stavebník 

svetelno-technický posudok v stanovenej lehote stavebnému úradu predložil. Stavebný úrad 

následne zahájil pokračovanie v konaní. Zahájenie konania oznámil účastníkom konania                      

dňa 12.06.2017 s tým, že nariadil na prerokovanie svetelno-technického posudku ústne konanie 

spojené s miestnym zisťovaním na 10.07.2017 na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. 

Účastníci konania p. Vladimír Vojtuš, bytom Zborov nad Bystricou 436, 023 03 Zborov nad 

Bystricou a p. Marián Kubuš, bytom Oščadnica 994, 023 01 Oščadnica ako právny zástupca                   

p. Eleny Vojtušovej uviedli, že proti predloženému svetelno-technickému posudku nemajú žiadne 

námietky. 

 

Stavebný úrad spojil podľa ustanovenia § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so 

stavebným konaním, nakoľko boli splnené podmienky pre spojenie konaní. Predložená žiadosť bola 

preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona. Bolo zistené, že 

umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva 

a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby 

stanovené § 43d a § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, 

ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

POUČENIE 
 Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Zborov nad Bystricou. V zmysle  § 47 

ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až                         

po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 
Príloha: Situácia umiestnenia stavby 

 
Doručuje sa účastníkom konania: 

1. Marián Mitka, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec 

2. Júlia Mitková, Svrčinovec 10, 023 12 Svrčinovec 

3. Vladimír Vojtuš, Zborov nad Bystricou 436, 023 03 Zborov nad Bystricou 

4. Elena Vojtušová, Zborov nad Bystricou 436, 023 03 Zborov nad Bystricou zastúpená Mariánom Kubušom, Oščadnica 994, 023 

01 Oščadnica 

5. Štefan Chobot, Podhorie 68, 013 18 Lietava  

6. Peter Potočár, Zborov nad Bystricou 635, 023 03 Zborov nad Bystricou 

7. Anna Potočárová, Zborov nad Bystricou 635, 023 03 Zborov nad Bystricou 

8. Ing. Ján Surán, Školská ulica 708/32, 013 01 Teplička nad Váhom 

9. DJS Architecture, s.r.o., Ing. arch. Daniel Szabó, Topoľčianska 19, 851 05 Bratislava 

 

Dotknuté orgány : 

1.   SSE – Distribúcia, a. s., Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina 

2.   Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova č. 95, 022 01 Čadca 

3.   Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

4.   Slovak Telekom, a. s. RTC Žilina, Poštová 1 
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Ostatným účastníkom konania na parcelách č. EKN 1148, 1169, 1166, 1165, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153                                           

sa rozhodnutie doručuje v súlade s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou,                                    

vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu v Zborove nad Bystricou. 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,                                                                              

posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   .....................................            ZVESENÉ DŇA: ..........................................  

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Juraj  H L A V A T Ý 

                                                                                                             starosta obce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom  znení vo výške 50 EUR bol uhradený. 

Vybavuje:  JUDr. Valková                                                  


