
1 

 

OBEC OŠČADNICA 
Obecný úrad, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výst. č. 1035/17/Zeljenka                                                                                            V Oščadnici, dňa 01.06.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTAAVVEEBBNNÉÉ  PPOOVVOOLLEENNIIEE  
 

Obec Oščadnica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 zák. č. 50/1976 Zb.                  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

prerokovala žiadosť navrhovateľa ,,Obec Zborov nad Bystricou, v zastúpení starostom obce 

PaedDr. Jurajom Hlavatým“ zo dňa 05.05.2017 na vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka“ na parc. č. CKN 19/1, 19/2, 

19/3, 19/4, 1, 15/1, 15/2 v kat. území Zborov nad Bystricou podľa § 37, § 39a, § 62 a § 63 

stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti 

rozhodol takto:  

 

Stavba: 

„Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka“ 

 
 

na pozemkoch p.č. CKN 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 1, 15/1, 15/2 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 oddychovú zónu Alexandra Trizuljaka a Vincenta 

Hložníka. 

 

Objektová skladba povoľovanej stavby:  

A: Alexandra Trizuljaka 

SO  01 – Vstup na námestie – chodník, cesta 

SO 02 – Spevnená plocha  – tehlová dlažba 

SO 03 – Prístrešky (predajný stánok) 

SO 04 - Detské ihrisko  

SO 05 – Podstavec na sochu Trizuljaka 

SO 06 – Výtvarné lavičky 

SO 07 – Stojan na bicykle 
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SO 08 – Altánok 

SO 09 – Dvojlavičky 

SO 10 – Verejné osvetlenie 

SO 11 – Odpadkové koše 

SO 12 – Plocha červeného asfaltu na kreslenie 

 

B: Vincenta Hložníka 

SO 13 – Prestrešenie promenády s vitrážami 

SO 14 – Mostík nad suchým potokom 

SO 15 – Drevené mólo infopanel 

SO 16 – Promenáda – mlat, nábrežná cyklotrasa 

SO 17 – Výtvarný chodník  

SO 18 - Mozaiková dlažba  

SO 19 – Lavičky s podsvietením 

SO 20 – Lavičky v parku  

SO 21 – Výtvarná lavička  

SO 22 – Stojan na bicykle  

SO 23 – Infopanel  

SO 24 – Výtvarný hrací prvok 

SO 25 – Osvetlenie 

SO 26 – Detské ihrisko – premiestnenie 

SO 27 – Sadové úpravy  

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch p.č. CKN 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 1, 15/1, 15/2 

v k.ú. Zborov nad Bystricou, podľa situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu 

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

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

4. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 

stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona. 

5. Stavba bude dokončená do 3-och rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto 

rozhodnutia. 

6. Stavba bude umiestnená podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu rozhodnutia. 

7. Výškové pomery: výškové pomery plôch sa oproti jestvujúcej úrovni nezmenia. 

8. Vstup na stavebný pozemok bude z jestvujúcej komunikácie  -  zostane nezmenený. 

9. Stavebník pred začatím  stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých 

podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu  podľa platných noriem a predpisov 

za odborného dozoru ich správcov. 

10. 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. 

11. Spôsob odvedenia dažďových vôd zo stavbou dotknutých plôch sa nemení, zostáva 

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

       stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

13. 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 stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné 

náklady a okamžite do pôvodného technického stavu. 

14. 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 

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

predpisov. 

16. Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečiť jej vytýčenie právnickou alebo 

fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geografické a kartografické činnosti, stavebník je 

povinný predložiť stavebnému úradu doklad o vytýčení stavby pri kolaudácii stavby. 

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

18. Stavba  bude  uskutočňovaná  dodávateľsky.  Stavebník  oznámi  stavebnému  úradu meno 

zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania, ktorý 

bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby. 

21. Povolená stavba podlieha kolaudácii. 

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

platnými právnymi predpismi a technickými normami SR.  

 

 

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov: 

1. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,       

022 01 Čadca ako vecne a mieste príslušný cestný správny orgán pre pozemné 

komunikácie II. a III. triedy, podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov listom zo dňa 16.05.2017,                

spis. značka  OU–CA-OCDPK-2017/006191-002 s vydaním územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia pre stavbu: „Oddychová zóna Alexandra Trizuliaka a Vincenta 

Hložníka“, na pozemkoch par. č. CKN 19/1; 19/2; 19/3; 19/4; 1; 15/1; 15/2 v k.ú. Zborov 

nad Bystricou súhlasí za dodržania nasledovných podmienok: 

• Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20 vyhlášky č. 35/1984 

Zb. 

• Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácií 

II. a III. triedy iným než zvyčajným spôsobom je stavebník povinný požiadať cestný 

správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle                  

§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. Stavebník je zároveň 

povinný rešpektovať osobitné podmienky tohto povolenia. 

• Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému 

uzatvoreniu premávky na pozemných komunikáciách II. a III. triedy je stavebník 

povinný požiadať o povolenie na čiastočnú alebo úplnú uzávierku pozemných 

komunikácií cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 

vyhlášky č. 35/1984 Zb., kde budú určené osobitné podmienky, za ktorých bude 

možné pozemnú komunikáciu uzavrieť. 

• Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného 
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pásma pozemných komunikácií II. a III. triedy je stavebník povinný požiadať OU CA 

OCDPK o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme 

predmetných pozemných komunikácií v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a 

§ 16 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách. 

• Pri zriaďovaní vjazdu z cesty II. alebo III. triedy k predmetnej stavbe je stavebník 

povinný požiadať OU CA OCDPK osobitnou žiadosťou o Rozhodnutie o povolení 

zriadenia vjazdu z komunikácie II. alebo III. triedy v zmysle § 3b ods. 1 zákona               

č. 135/1961 Zb. a § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách. 

• Stavebník je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný 

správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad 

pozemnými komunikáciami II. a III. triedy v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) zákona                  

č. 135/1961 Zb.. 

• Pred osadením dopravného značenia (dočasné, trvalé) pri pozemnej komunikácii                  

II. alebo III. triedy je stavebník povinný požiadať osobitnou žiadosťou OÚ CA 

OCDPK o určenie dopravného značenia v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) zákona                     

č. 135/1961 Zb. v súlade s  § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. Použije sa dopravné 

značenie schválené Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným 

inšpektorátom Čadca, pričom vyobrazenie a rozmery dopravných značiek musia 

zodpovedať STN 018 020 v znení jej zmien a vyhláške MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. K osadeniu DZ bude bezprostredne prizvaný zástupca OR PZ, ODI Čadca 

a žiadateľ vypracuje o tom samostatný zápis do stavebného denníka. Žiadateľ je 

povinný rešpektovať ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce pokyny OR PZ, ODI Čadca. 

• Stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Správy ciest 

Žilinského samostatného kraja (majetkového správcu pozemných komunikácií II. a III. 

triedy v územnom obvode okresu Čadca) a dodržať jej podmienky v plnom rozsahu. 

• Stavebník je povinný vyžiadať si stanovisko k predmetnej stavbe aj od Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Čadci, Okresného dopravného inšpektorátu. 

V prípade, že si ORPZ CA ODI určí nejaké podmienky, stavebník je ich povinný 

dodržať v plnom rozsahu. 

 

2. Okresné riaditeľstvo Haličského a záchranného zboru v Čadci, Ulica A. Hlinku 4, 022 01 

Čadca posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez 

pripomienok.  

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  CKN – 19/1 zastavané plochy a nádvoria 

CKN – 19/2 zastavané plochy a nádvoria 

CKN – 19/3 zastavané plochy a nádvoria 

CKN – 19/4 zastavané plochy a nádvoria 

CKN – 1 zastavané plochy a nádvoria 

CKN – 15/1 ostatná plocha 

CKN – 15/2 ostatná plocha 
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Projektovú dokumentáciu vypracoval: 

ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 

 

Pripomienky a námietky účastníkov konania: 

COOP Jednota, spotrebné družstvo Čadca požaduje pred začatím stavebných prác vyriešiť 

splaškovú kanalizačnú prípojku objektu supermarketu.   

 

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 ak 

do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 

stavebného zákona.       

 

                    

                                                            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 05.05.2017 s tým, že ústne konanie spojené s 

miestnym zisťovaním nariadil na 01.06.2017. V konaní bola vznesená námietka zo strany 

COOP Jednota, spotrebného družstva Čadca, ktoré požaduje pred začatím stavebných prác 

vyriešiť splaškovú kanalizačnú prípojku objektu supermarketu. Stavebný úrad spojil podľa 

ust. § 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 Oščadnica. V zmysle § 47 

ods. 4 zák. č. 71/1967 Zb. v  platnom  znení je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po 

vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 

 
 

Doručuje sa účastníkom konania: 

1. Obec Zborov nad Bystricou, PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce 

2. Rímskokatolícka citrkev, Farnosť Zborov nad Bystricou, Mgr. Peter Škor 

3. COOP Jednota, spotrebné družstvo, sekretariát predsedu, Palárikova 87, 022 01 Čadca 

4. František Červeník, Zborov nad Bystricou 454, 023 03 Zborov nad Bystricou 

5. Mária Červeníková, Zborov nad Bystricou 670, 023 03 Zborov nad Bystricou 

6. Jozef Červeník, Zborov nad Bystricou 670, 023 03 Zborov nad Bystricou 

7. Milan Jánošík, Zborov nad Bystricou 644, 023 03 Zborov nad Bystricou  

8. Mária Jánošíková, Zborov nad Bystricou 644, 023 03 Zborov nad Bystricou 

9. Madaj František, Zborov nad Bystricou 261, 023 03 Zborov nad Bystricou 

10. Anna Čanecká, Krásno nad Kysucou č. 418, 023 02 Krásno nad Kysucou 

11. ARCHEKTA, s.r.o., Ing. Stanislav Mikovčák, Ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 

 

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, správca MK 
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4. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP,  Palárikova 91, 022 01 Čadca (ŠOPaK) 

5. SPP- distribúcia a.s., Žilina, Závodská cesta  26/2949 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Čadca, Palárikova 1156 

7. OR Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4 

8. Slovak Telekom, a. s. RTC Žilina, Poštová 1 

9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Bystrica 

10. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

11. Správa ciest ŽSK – závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 

12. Okresný dopravný inšpektorát Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca 

13. Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca 

 

 

 

Ostatným účastníkom konania na parcelách č. EKN 2915, 2914, 2913, 2912, 2911, 2939/1,                                

2939/2, 7322, 2940, 7323, 3047, 3046, 2968, 2955, 2954, 2953, 2952, 2951, 2947, 2948, 7323                                                                   

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

verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli                                                                         

Obecného úradu v Zborove nad Bystricou a Obecného úradu v Oščadnici. 

 

 

 

Toto oznámenie 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Marián Plevko                                                                                                                                                                       

                                                   starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje : Ing. Zeljenka 


