
 

M E S T O   M A R T I N 
stavebný úrad a ŠFRB 

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49  Martin 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 

a vykonateľnosť: 

 

Dňa: 

 

Podpis: 

Martin 09.07.2019 

Číslo ŠSÚ-37677/130402/2019 

vybavuje: Mgr. Gabriela Janíková  

 

 

Vyvesené: 

(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní) 

 

 

Zvesené:         

  

 

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E  

 

Stavebník Obec Rakovo, IČO 00647365, Rakovo súp. č. 8, 038 42  Rakovo, podal dňa 

29.04.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Dopravná a 

technická infraštruktúra pre IBV Rakovo - východ 2.“, v rozsahu stavebného objektu SO 07 

Komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 137 k.ú.: Rakovo. 

Územné rozhodnutie vydala Obec Ďanová dňa 11.04.2018 pod č. 49/90/2018-Ďu, právoplatné 

dňa 15.05.2018. 
 
Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa 
§3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a podľa §120 ods. 1 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 so známymi účastníkmi konania. 
Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61, 62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad 

vydáva toto rozhodnutie: 
 

Mesto Martin podľa § 66  stavebného zákona  
 

p o v o ľ u j e 

 

stavebníkovi: 

Obec Rakovo, IČO 00647365 

Rakovo súp. č. 8, 038 42  Rakovo 

 

stavbu: 

„Dopravná a technická infraštruktúra pre IBV Rakovo - východ 2.“ 

 

v rozsahu stavebného objektu: 

SO 07 Komunikácie 
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miesto stavby: Rakovo  

na pozemku parc. č. KN-C 137  

katastrálne územie: Rakovo 

projektant: Ing. Jozef Chrenšč, M.R.Štefánika 2209, 026 01  Dolný Kubín 

autorizovaný stavebný inžinier  č. reg. 5637*I2 

stavebný dozor: oprávnená osoba dodávateľa 

 
Stavba sa povoľuje na základe preukázania vlastníckeho práva k pozemku, evidovaného na LV 
č. 546; 
 
Popis stavby: 
Predmetom stavebného povolenia je miestna komunikácia, ktorou bude zabezpečený dopravný 

prístup k plánovaným novostavbám rodinných domov, v rámci individuálnej bytovej výstavby 

v danej lokalite. Miestna komunikácia bude dvojpruhová, obojsmerná s nespevnenou  krajnicou, 

napojená na existujúce miestne komunikácie. Miestna komunikácia bude z asfaltobetónu 

o rozmeroch so šírkou 6,00 m a dĺžkou 305,44 m, bez chodníkov. Nespevnená krajnica bude 

o šírke 0,50 m. 

Odvedenie dažďových vôd z miestnej komunikácie bude 2% priečnym sklonom a 0,2 – 8,0% 

pozdĺžnym sklonom do terénu. 

 

Konštrukčné zloženie komunikácie: 
- Asfaltový betón AC-11 O; PMB 45/80-75; I;     hr.  40 mm 
- Spojovací postrek 0,5 kg/m

2
 

- Obaľované kamenivo AC16P;CA 35/50; I;     hr.  80 mm 
- Spojovací postrek 0,5 kg/m

2
 

- MSK; 31,5 GB                              hr.   200 mm 
- Štrkodrva SD; 31,5 (45) Gc                            hr.  220 mm 

 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Projektová 

dokumentácia je overená v tomto konaní a je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Prípadné 
zmeny stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

2. Pred začatím stavby je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite, 
požiadať správcov inž. sietí o ich vytýčenie a v prípade potreby zemné práce vykonávať 
ručne a zabezpečiť dozor správcov vedení. Pred zásypom uložených vedení prizvať 
zástupcu správcu inžinierskej siete ku kontrole. 

3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebných 
prác oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo zhotoviteľa. Stavbu môže realizovať iba 
spoločnosť, ktorá má oprávnenie na zhotovovanie stavieb tohto druhu. 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo 
právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb. 

5. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy. 

6. Zhotoviteľ 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 stavby, hygienické požiadavky, ochrana 
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

7. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným 
osobám vstup na stavenisko a do stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej 
stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný 
denník, resp. pri jednoduchej stavbe jednoduchý záznam o stavbe. Vedenie stavebného 
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denníka (záznamu) sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné nedostatky a nedorobky podľa 
kolaudačného rozhodnutia. 

8. Stavebník je povinný bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných 
prác na stavbe (§66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. V prípade, že stavba je realizovaná 
dodávateľsky, je povinný súčasne oznámiť názov a sídlo spoločnosti, ktorá bude stavbu 
vykonávať a ktorá má oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu. 

9. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na 
viditeľnom mieste štítkom s textom "Stavba povolená" a označením názvu a sídla 
stavebníka a zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za  odborný dozor nad 
uskutočňovaním stavby. 

10.Stavebník je povinný dodržať podmienky vo vyjadreniach: 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine, Okresný dopravný inšpektorát 

(záväzné stanovisko č. ORPZ-MT-ODI-3-029/2019 zo dňa 05.02.2019) 

- súhlasí s vydaním vydaním stavebného povolenia a s predloženou projektovou 

dokumentáciou prístupovej komunikácie a trvalého dopravného značenia stavby 

„Doprava a technická infrastruktura pre IBV Rakovo - Východ2“ - SO 07 Komunikácie 

na pozemkoch parc. č. KN-C 137, 337/1 a 337/3 v k. ú. Rakovo, ktorá rieši návrh 

prístupovej komunikácie pre individuálnu výstavbu rodinných domov IBV Rakovo - 

Východ a ktorá sa na začiatku napája na existujúcu miestnu komunikáciu v novej 

križovatke tvaru „T“ a končí napojením na vetvu komunikácie v rámci územia IBV 

Rakovo-Východ v k. ú. Rakovo, okres Martin; 
11.V priebehu výstavby dodržať v plnej miere podmienky dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor 

(rozhodnutie č. OU-MT-PLO-2019/007758-MEC-P zo dňa 24.04.2019) 

- poľnohospodársku pôdu zabrať len v povolenom rozsahu tohoto rozhodnutia a 

zabezpečiť, aby nedošlo k zbytočným škodám a k zhoršeniu prirodzených vlastností pôdy 

na priľahlých pozemkoch a kultúrach; 

- pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humóznej vrstvy z plochy trvalého záberu 

a to v rozsahu 420 m
3
 ornice a na vlastné náklady ju rozprestrieť na pozemku KN-C parc. 

č. 1 v k. ú. Rakovo; 

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím 

až do realizácie stavby najmä pred jej zaburinením; 

- ak v dôsledku použitia danej poľnohospodárskej pôdy na výstavbu dôjde k poškodeniu 

okolitej poľnohospodárskej pôdy, potom žiadateľ na vlastné náklady odstráni spôsobené 

škody a vykoná opatrenia smerujúce k obnove a zachovaniu úrodnosti poľnohospodárskej 

pôdy; 

- ornicu počas uloženia ošetrovať tak, aby nedošlo k jej znehodnoteniu a odcudzeniu; 
Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie 
(stanovisko č. OÚ-MT-OSZP-2018/015497 zo dňa 27.11.2018) 
- so stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. „17“ - stavebné 

odpady a odpady z demolácií - podľa Katalógu odpadov ustanov. Vyhláškou MŽP SR č. 

365/2015 Z.z. v znení neskorš. predpisov) požadujeme nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. 

Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, b. 

1. až 4.) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu 

(právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za 

nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti 

držiteľa odpadu) tohto zákona; 

- Pozn.: -V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v 

platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci 

materiál vykopaný počas stavebn. prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely 

výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný; 
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- to teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytoč. výkopová zemina (využiteľný stavebný 

odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podskup. 17 05 ZEMINA....) použije na inom 

mieste, ako bola vykopaná; 

- rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale zabezpečovať 

výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí ja nebolo 

poškodzované životné prostredie (v špecifikovaných položkách podľa zákona v platnom 

znení); 

- dodržať ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods.3 a 4, 

keď stavebné odpady vzniknuté narušením komunikácie je zodpovedná osoba (so 

stavebným povolením) povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 

údržbe komunikácií; 

- prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii stavby požadujeme umiestniť, 

zneškodniť na riadenej skládke odpadov a toto dokladovať investorom pri kolaudačn. 

konaní stavby predloženými dokladmi (kópiami účtov, faktúr, evidenciou -v súlade s ust. 

§§ 1 a 2 vyhlášky MŽ SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčn. povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatými od dodávateľov stavby (resp. 

vedenými pôvodcom odpadov ap.); 

- pre dočasné zhromažďovanie výkopovej zeminy počas realizácie stavby je možné 

vytypovať lokality v k.ú., v dobe platnosti stavebn. povolenia, s podmienkou súhlasu 

vlastníka, dotknutej obce, ako aj orgánov ŠOP SR, ŠSOPaK, resp. OÚ Martin, PaLO; 
Krajský pamiatkový úrad Žilina 
(záväzné stanovisko č. KPUZA-2018/9968-2/37808/KOP zo dňa 16.05.2018 

- termín zahájenia výkopových prác súvisiacich so stavbou písomne ohlásiť najmenej 5 dní 

vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou 

obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov; 

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 

nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, 

stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 

kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému 

úradu Žilina, najskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom; 

- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného 

stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby; 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine 
(stanovisko č. ORHZ-MT2-2018/000144 zo dňa 15.11.2018) 
- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok; 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine 
(záväzné stanovisko č. HŽP 2018/01114 zo dňa 23.05.2018) 
- riešiť dopravný obslužný systém územia tak, aby bola čo v najmenšej miere ovplyvnená 

kvalita a pohoda bývania v existujúcej a navrhovanej bytovej zástavbe (najmä hlukom a 

emisiami z existujúcej a vznikajúcej/plánovanej dopravy) a tak, aby boli splnené všetky 

návaznosti, podmienky súvisiace so zdravým a zdravie podporujúcim životným a 

obytným prostredím podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., jeho vykonávacích predpisov 

a ďalšej súvisiacej legislatívy v oblasti verejného zdravotníctva; 

- pri umiestňovaní jednotlivých stavieb rešpektovať všeobecne platné požiadavky na 

ochranu pred hlukom, vibráciami, emisiami;... tak, aby ich umiestňovanie bolo vždy v 

súlade s platnými požiadavkami na životné prostredie, kvalitu a pohodu bývania v oblasti 

ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a verejného zdravotníctva; 
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 
(vyjadrenie č. 4600048800 zo dňa 04.12.2018) 
- v predmetnej lokalite sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, 
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podzemné VN a NN vedenia a skrine a trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu týchto 

vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, (červenou 

prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné, 

zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné| zelenou plnou NN podzemné, modrou 

novobudované NN podzemné, ružovou novobudovaná trafostanica); 

- od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 

251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné 

vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od 

krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú 

stranu 1 meter); 

- pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy; 

- toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre 

určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť; 

- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky 

smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: 

https://online.sse.sk/vtc/wtvc.wv vytýči určený pracovník SSD; 

- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť 

pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000; 

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri 

prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky 

legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa 

bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov 

a križovaní; 

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor 

prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo 

potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného 

denníka; 

- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor 

min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich 

zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia; 

- zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích 

osôb; 

- žiadame dodržať „Všeobecné podmienky k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na 

stránkach www.ssd.sk. 
Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava 
(vyjadrenie č. TD/NS/0879/2018/Šo zo dňa 05.12.2018) 

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o energetike"):súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie 

uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY j 

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, 

že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami v správe SPP-D; 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem; 

- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

https://online.sse.sk/vtc/wtvc.wv
http://www.ssd.sk/
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obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka; 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu; 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D; 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727; 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet I na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 

000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon; 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme;  

OSOBITÉ PODMIENKY: žiadne 

Orange Slovensko, a.s., Banská Bystrica 

(vyjadrenie č. BB – 2949/2018 zo dňa 04.12.2018) 

- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 

Bratislava; 

- v záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange; 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

- nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.; 

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu; 

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3; 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, 

+421 46 5432144; 

- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel,, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie á dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.; 

mailto:peter.blaho@telekom.sk
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- žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
12.Odvedenie povrchových dažďových vôd z pozemnej komunikácie realizovať tak, aby voda 

nestekala na susedné pozemky. 
13.Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavebníka. Pri potrebe záberu verejného 

priestranstva je stavebník povinný požiadať o vydanie súhlasu na zaberanie priestranstva 
vlastníka, resp. oprávnenú osobu (chodníka, vozovky a pod). 

14.Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb 
chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii.  

15.Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia. 

16.K návrhu podľa §79 stavebného zákona priloží navrhovateľ doklady predpísané v §17 vyhl. č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

17.Lehota dokončenia stavby: 31.12.2023. V prípade nedodržania termínu výstavby je investor 
povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie. 

 
Upozornenie: 
1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právnu moc (§52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od 

nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
 
Stavebník je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od úhrady správneho poplatku. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V priebehu konania neboli podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania. 
 
O d ô v o d n e n i e : 
Stavebník Obec Rakovo, IČO 00647365, Rakovo súp. č. 8, 038 42  Rakovo, podal dňa 

29.04.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Dopravná a 

technická infraštruktúra pre IBV Rakovo - východ 2.“, v rozsahu stavebného objektu SO 07 

Komunikácie, na pozemku parc. č. KN-C 137 k.ú.: Rakovo. 

Územné rozhodnutie vydala Obec Ďanová dňa 11.04.2018 pod č. 49/90/2018-Ďu, právoplatné 

dňa 15.05.2018. 

 

Stavebný úrad listom zo dňa 22.05.2019 oznámil začatie stavebného konania a súčasne v súlade 

s ustanovením §61 ods. 1 a § 61 ods. 4 stavebného zákona nariadil konanie miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania na deň 18.06.2019. 
K projektovej dokumentácii sa vyjadrili Okresné riaditeľstvo PZ v Martine, Okresný dopravný 
inšpektorát a  dotknuté orgány: Okresný úrad Martin (odbor starostlivosti o životné prostredie, 
pozemkový a lesný odbor), Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, Slovenský plynárenský 
priemysel – distribúcia, a.s. Bratislava, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Martine, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, 
Orange Slovensko, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s, Bratislava. Podmienky 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  
Stavebný úrad v priebehu stavebného konania preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 
uvedených v §62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy 
spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. 
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Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky stanovené 
stavebným zákonom o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavebný úrad v 
priebehu správneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Vzhľadom na 
všetky uvedené dôvody bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
 
P o u č e n i e : 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. 
Odvolanie sa podáva na Mestský úrad v Martine, nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin. 
Podané odvolanie má podľa §55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov odkladný účinok. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 

 

 

 

 

 

 Ján Danko 

primátor mesta 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 

ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a  podľa § 69 

ods.2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Martine a na 

internetovej stránke Mesta Martin www.martin.sk a na úradnej tabuli Mesta Martin a na 

internetovej stránke Mesta Martin www.martin.sk.  

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia stavebného povolenia.  

 

Doručuje sa: 

1. Obec Rakovo, IČO 00647365, Rakovo, súp. č. 8, 038 42  Rakovo 

2. Ostatní účastníci konania a vlastníci susedných nehnuteľností - verejnou vyhláškou 

vyvesením rozhodnutia na úradnej tabuli Obecného úradu v Rakove a na internetovej 

stránke Obce Rakovo www.rakovo.sk, na úradnej tabuli Mesta Martin a na internetovej 

stránke Mesta Martin www.martin.sk 

3. Stavebný úrad – 2x 

 

Na vedomie: 
1. Okresný úrad Martin, IČO 00151866, Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01  Martin 

2. Krajský pamiatkový úrad Žilina, IČO 31755194, Mariánske námestie 19, 010 01  Žilina 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, IČO 00151866, V. Žingora 

5851/30, 036 01  Martin 

4. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36672084, Kuzmányho 539/25, 036 80  Martin 

5. Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, tel.: 

0905624285 

6. Obec Ďanová, IČO 00316644, Ďanová 22, 038 42  Ďanová 

 

http://www.martin.sk/
http://www.martin.sk/
http://www.rakovo.sk/
http://www.martin.sk/

