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OBEC SIRNÍK 
Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

Ul. Hlavná 152/21 

076 03 Sirník  
__________________________________________________________________________________  
 

Podľa rozdeľovníka  ! 

 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka   Sirník, dňa 

28/2019-037 / 05.04.2019   150/2019-013  Ing.Verešová/6713323  26.6.2019 

    1288/19                                              0915840268 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

VEC: 

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník zastúpená starostom Viktorom Kalánom, 

IČO: 00331902 – stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“ 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 

Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník zastúpená starostom Viktorom Kalánom, 

IČO: 00331902 podala dňa 11.8.2016 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu  „Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“ umiestnenú  na pozemkoch 

registra C KN parc. č.: líniová stavba v katastrálnom území Sirník.   

 

Obec Sirník, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií 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 v znení 

neskorších predpisov, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 

a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. a) ods.3 zákona 

č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností štátnej správy na obce a vyššie územné 

celky, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom 

konaní  s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po posúdení a preskúmaní 

žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v spojení s § 16 cestného 

zákona rozhodol takto: 

 

Stavba „Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“ umiestnenú  na pozemkoch registra C KN 

parc. č.: líniová stavba v katastrálnom území Sirník sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. , s ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

p o v o ľ u j e  . 

 

Popis stavby: 

Projektová dokumentácia rieši chodníky a vjazdy na Ul. Hlavnej v smere od obce Hraň po 

miestny cintorín. Chodníky sa navrhujú s asfaltovým krytom ohraničeným betónovým 

záhonovým obrubníkom v styku s navrhovaným pásom z okrasného kameňa a cestným 

obrubníkom. Na vjazdy k rodinným domom sa navrhuje asfaltový kryt ohraničený 

nábehovým obrubníkom pri navrhovanej betónovej prídlažbe pozdĺž cesty.  Odvodnenie 

chodníkov sa navrhuje napojením na jestvujúce kanalizačné potrubie s odtokom do 
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jestvujúceho rigola. 

Projektované kapacity: 

 Celkové spevnené plochy     1543,00 m2 

 Celková dĺžka chodníka    600,00 m 

 Šírka chodníka      1,5 m 

 

Konštrukčná skladba chodníka: 

- Asfaltobetón ABS II     40 mm 

- Postrek živičný spojovací 0,5-0,7 kg/m2 

- Obaľované kamenivo OK I     50 mm 

- Postrek živičný infiltračný 2,5 kg/m2 

- Mechanicky spevnené kamenivo 0-32  180 mm 

- Štrkodrva fr. 0-63 zhutnená     170 mm 

- Upravená zhutnená zemina na 45 MPa 

Konštrukčná skladba vjazdov 

- Asfaltobetón ABS II     40 mm 

- Postrek živičný spojovací 0,5-0,7 kg/m2 

- Obaľované kamenivo OK I     50 mm 

- Postrek živičný infiltračný 2,5 kg/m2 

- Mechanicky spevnené kamenivo 0-32  180 mm 

- Štrkodrva fr. 0-63 zhutnená     170 mm 

- Geotextília 300 g/m2 

- Upravená zhutnená zemina na 45 MPa 

Konštrukčná skladba vjazdu pri cintoríne 

- Asfaltobetón ABS II     50 mm 

- Postrek živičný spojovací 0,5-0,7 kg/m2 

- Obaľované kamenivo OK I     60 mm 

- Postrek živičný infiltračný 2,5 kg/m2 

- Mechanicky spevnené kamenivo 0-32  250 mm 

- Štrkodrva fr. 0-63 zhutnená     200 mm 

- Geotextília 300 g/m2 

- Upravená zhutnená zemina na 45 MPa 

 

Na umiestnenie stavby a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba je umiestnená na pozemkoch registra C KN  parc.č.: líniová stavba v katastrálnom 

území Sirník. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho 

povolenia špeciálneho stavebného úradu. 

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy vyššie uvedenej stavby právnickou 

alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. 

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

technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

5. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky 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 na príslušné technické normy. 

6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený výberovým konaním. 

7. Stavba bude dokončená  do 24 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

8. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je 
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stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na komunikáciách znečisťovaných 

stavbou, taktiež verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez narušenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

9. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, odboru starostlivosti o ŽP   zo dňa 

20.11.2018 pod č. OU-TV-OSZP-2018/011827-002  z hľadiska nakladania so stavebným 

odpadom. 

10. Dodržať podmienky OÚ, odboru starostlivosti o ŽP zo dňa 8.11.2018 pod č. OU-TV-

OSZP-2018/011765-2  z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa zákona o vodách. 

11. Dodržať podmienky OR PZ, ODI v Trebišove zo dňa 16.11.2018 pod č. ORPZ-TV-ODI-

43-232/2018 z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

12. Dodržať podmienky Správy ciest KSK zo dňa 16.11.2018 pod č. IPU-2018/2505-9927 

z hľadiska ochrany pozemných komunikácií a bezpečnosti na nich. 

13. Dodržať podmienky OÚ, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 

13.12.2018 pod č. OU-TV-OCDPK-2018/012877-2 z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky a ochrany pozemných komunikácií. 

14. Dodržať podmienky Okresného úradu Trebišov, pozemkového a lesného odboru zo dňa 

22.11.2018 pod č. OU-TV-PLO-2018/011807 z hľadiska ochrany poľnohospodárskej 

pôdy. 

15. Dodržať podmienky VSD a. s. Košice zo dňa 12.12.2018 pod č. 28071/2018 z hľadiska 

existencií sietí v správe VSD a.s. Košice. 

16. Dodržať podmienky Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 15.11.2018 pod č. 

6611832034 z hľadiska existencií ochranných pásiem, dotyku a kríženia so sieťami 

elektronických komunikácií. 

17. Dodržať podmienky vyjadrenia VVS, a.s., Trebišov zo dňa 4.12.2018 pod č. 99681/2018 

z hľadiska existencie a ochrany vodovodných potrubí v správe VVS a.s., závod Trebišov. 

18. Dodržať podmienky SPP distribúcie, a.s., Bratislava zo dňa 12.12.2018 pod č. 

TD/NS/0908/2018/Uh z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 

zariadení. 

19. Stavebník, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby 

sú povinní:  

a)   umožniť orgánom štátneho odborného dozoru a nimi prizvaným znalcom vstupovať   

            na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon  

            dohľadu, 

 b) bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú 

      jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť iné škody. 

20. Pred zásahom do verejného priestranstva (cesta, chodník , zelený pás a pod.) požiada 

stavebník o povolenie zvláštneho užívania miestnych komunikácií príslušný cestný 

správny orgán. 

21. Križovanie navrhovaných prípojok s ostatnými jestvujúcimi inžinierskymi sieťami 

(kanalizácia, vodovod, el. kábel, tel. kábel a optický kábel a pod.) odsúhlasiť s vlastníkmi 

týchto sietí a zabezpečiť podľa ich pokynov. 

22. Stavebný materiál neskladovať na verejnom priestranstve. 

23. Na uskutočnenie stavby je možné použiť iba vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona               

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. V zmysle § 66 ods. 3 písm. c﴿ stavebného 

zákona je stavebník povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o overení 

požadovaných vlastností výrobkov použitých na stavbe ﴾t.j. certifikáty preukázania 

zhody, technické osvedčenia na stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať charakteristiky 

podľa projektovej dokumentácie predloženej v stavebnom konaní v časti požiarna 

ochrana). 

24. Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce podzemné inžinierske 
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siete jednotlivými správcami. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.    

 

Správny poplatok podľa zákona  č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov sa 

nevyrubuje. 

 

ODÔVODNENIE 

 

Dňa 5.4.2019 podal navrhovateľ - Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník zastúpená 

starostom Viktorom Kalánom, IČO: 00331902 - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 

„Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník“ umiestnenú  na pozemkoch registra C KN parc. č.: 

líniová stavba v katastrálnom území Sirník. Dňa 3.5.2019 špeciálny stavebný úrad podľa § 61 

stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania. Predložená žiadosť bola preto preskúmaná dňa 21.5.2019 na miestnom 

zisťovaní. Stavebný úrad   preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa 

všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil 

dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  Ukončením stavby nebudú ohrozené záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia.   

  

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť 

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

právoplatnosť  (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). 

                                                              

POUČENIE 

 

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

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na špeciálny stavebný úrad – Obec Sirník. Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods.2 stavebného zákona 

v znení neskorších predpisov. Musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

www.sirnik.sk;.   Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viktor  Kalán 

         starosta obce 
 

 

http://www.sirnik.sk/
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Doručí sa: 
1. Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník  - stavebník 

2. Ostatní účastníci konania, ktorých vlastnícke práva k povoľovanej stavbe sú dotknuté 

Na vedomie: 

3. OR PZ, ODI Trebišov, M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov  - ICO: 00151866 

4. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám.Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, ICO: 35 555 777 

5. OÚ, odbor starostlivosti o  ŽP, M. R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov ICO: 00 151866 

6. OR HaZZ, T. G. Masaryka 13, 075 01 Trebišov 

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov, ICO:17 335 434 

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 

9. SPP – Distribúcia a. s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ICO: 35910739 

10. VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice , IČO: 36 599 361 

11. OÚ Trebišov, odbor CD a PK, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, IČO: 00151866 

12. VVS, a.s. Závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov,  ICO: 36570460 

13. OÚ Trebišov, odbor pozemkový a lesný, Námestie mieru 1, 075 01 Trebišov, IČO: 00151866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

 

Dátum vyvesenia :                                                      Dátum zvesenia :                             

 

 

 

 

 

 

  Pečiatka a podpis :                         

 

 


