OBEC CHORVÁTSKY GROB
Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
Č. z.: 59/2019
Č. sp.: ÚKaSP-1046-2018-MIV-PH2

Chorvátsky Grob, 8.1.2019

Vybavuje: Mgr. Michal Varga, tel. 02/322 230 07, michal.varga@chorvatskygrob.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom
konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 15.10.2018 podal
Ing Ondrej Macháček, Hviezdoslavová 7, 900 25 Chorvátsky Grob
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie
v spojenom územnom a stavebnom konaní
na stavbu
Garáž, NN prípojka
Chorvátsky Grob, Panónsky Háj 2
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1658/446 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.
Stavba obsahuje:
-

Garáž - samostatne stojaci jednopodlažný objekt, nepodpivničený, prestrešený plochou strechou. Stavba
garáže bude mať rozmery 6,60 x 6,90m, max. výška objektu bude 3,25m. Hornú stavbu objektu tvorí
murovaná konštrukcia s drevenou strechou založená na železobetónových základoch. Objekt bude
zastrešený plochou strechou so sklonom 2°, strešná krytina je navrhnutá z fólie tatrafol. Dažďová voda bude
odvedená do jestvujúceho vsakovacieho systému na pozemku žiadateľa. Garážová brána je navrhnutá
sekcionálna s navíjaním nahor, elektrická energia bude dovedená z rozvodovej skrine rodinného domu.

-

Zastavaná plocha garáže bude 44,42 m2.

-

NN prípojka - bod rozdelenia bude v domovom rozvádzači Hr do zbernice HR PE bude uzemnený odpor
max 5 ohmov. Prívod do HR-G bude riešený z domového rozvádzača. Z rozvádzača bude prívod CYKY-J
5x10 min. 5x6mm2 a CYKY-O 3x1,5 WS 01 mm2 pokračovať v murive do rozvádzača HR-G.

-

Projektantom NN prípojky je Marián Vrana, č. osv 014/2/2015-EZ-P-E2-A.

-

Odstupy stavby od susedných nehnuteľností budú nasledovné:

-

od parc. č. 1658/445 - 0,00m

-

od parc. č. 1658/447 - 11,375m

-

od parc. č. 1658/1 - 0,60m(uličná čiara)
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala
Ing. Bc. Monika Walentinová, Pavla Dobšinského 782/22, 048 01 Rožňava , ktorá je prílohou tohto
rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. 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 a príslušné
technické normy..
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude oznámený stavebnému úradu do 15 odo dňa
výberu.
7. Pri realizácii stavebných prác udržiavať čistotu na okolitých komunikáciách. Pri znečisťovaní vozovky
bezodkladne zabezpečiť vykonanie údržby vyzametaním, alebo vyumývaním komunikácie na vlastné
náklady.
8. Pri stavebných prácach nebude poškodená okolitá zeleň a dreviny, trávnaté plochy verejného priestranstva,
ktoré budú poškodené rozkopávkou, alebo uloženým stavebným materiálom, budú bezodkladne uvedené do
pôvodného stavu (t.j. vyčistiť povrch od stavebných zvyškov, pohrabať, zhutniť, príp. naviesť humusovú
vrstvu zeminy do výšky 5 cm, osiať trávnik).
9. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných
činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov
tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných
prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, nevykonávať stavebné práce po 22. hod. a o
víkendoch a sviatkoch, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie
technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č.
355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí
stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania
stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu
susedných pozemkov.
10. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností uviesť ich do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, alebo
hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd.
11. Bez súhlasu stavebného úradu stavebník nesmie navážať na stavebný pozemok zeminu, zo staveniska
zabezpečiť spevnený panelový výjazd.
12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe.
13. Dodržiavať príslušné ustanovenia §43d a e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné
technické požiadavky na výstavbu. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecne technické požiadavky na
výstavbu a príslušné technické normy.
14. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č. 90/1998
Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a používať materiál vyhovujúci platným normám
v zmysle §43f Stavebného zákona ( ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vhodnosti
použitých výrobkov).
15. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy.
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16. Skladovanie stavebného materiálu počas stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach,
chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať
Obecný úrad Chorvátsky Grob.
17. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk,
súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov, ktoré boli vydané v územnom aj stavebnom konaní.
18. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) Stavebného zákona oznámiť začatie stavby príslušnému
stavebnému úradu.
19. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) Stavebného zákona stavbu označiť štítkom "STAVBA
POVOLENÁ".
20. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby vytýčenie všetkých existujúcich podzemných
vedení u ich správcov.
21. Stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej
uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 Stavebného zákona o vydanie kolaudačného
rozhodnutia.
22. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému
úradu Bratislava výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré by sa objavili pri výkopoch a ktoré
môžu mať pamiatkový, alebo archeologický charakter a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov.
23. V zmysle §70 Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj
pre právnych nástupcov konania.
24. V šírke priestoru komunikácie ( chodník cesta, odvodňovací rigol) nie je dovolené skladovanie materiálu,
prevádzanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru mimo nutných prejazdov a vstupov na stavebný
pozemok.
25. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca
platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2
Stavebného zákona). Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania.
26. Pri kolaudačnom konaní je stavebník povinný vydokladovať funkčnosť vsakovacích systémov.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
1.Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611825710 zo dňa 9.9.2018:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. 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.
2. 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, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
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 sietí (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: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk,
+421 2 58829621.
4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
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5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzaretia
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. 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.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, s.r.o. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždnov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. 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 a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
2. Vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s. č. TD/NS/0496/2018/Gá zo dňa 3.10.2018:
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania
nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na
základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,
objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk) ,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcii (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti
v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- Stavebník je povinný realizovať práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany od obrysu existujúcich
plynárenských zariadení v súlade STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení
výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontrolovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného
denníka.
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- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevyťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie
a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských
zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodení izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č. :0850111727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 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 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn(TPP) najmä 702 02, 702 01, 906
01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
bezpečnostných pasiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných plynárenských zariadení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zriadenia v zmysle platnej legislatívy
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Vyjadrenie zo dňa 11.10.2018.
V záujmovom území neprichádza k styku s káblovými VN, NN vedeniami ZSD. Pred začiatkom zemných prác
požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom
rozsahu.
4. Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, P.O.BOX 59, 903 01
Senec, stanovisko č.ORPZ-SC-ODI-2-176/2018 zo dňa 20.08.2018
Súhlasíme za splnenia nasledovných podmienok:
 Oplotenie rodinného požadujeme zrealizovať v zmysle priloženej prílohy viď. PD (zachovať 2 m pri vjazde
a výjazde),
 Pri stavbe žiadame zrealizovať min. 3 parkovacie miesta na státie na vlastnom pozemku, z tohto počtu bude
jedno miesto určené pre návštevy v zmysle STN 73 6110/Z2 (do celkového počtu môžeme zarátať aj
garážové státie) , vzorec N = 1.1 . .2.0 + 0 = 2.2.... = 3 – na jeden RD,
 Toto stanovisko nenahrádza povolenia iných správnych a dotknutých orgánov a organizácií a platí 6
mesiacov od vydania. Akákoľvek zmena vyššie uvedenej stavby má za následok neplatnosť stanoviska
ODI SC,
 Investor pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácii, je
povinný predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby – prenosné dopravné značenie, na tunajší
ODI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr do 30 dní pred jeho začatím,
 ODI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť
osadenia značenia počas prác, najneskôr 24 hod. pred začiatkom osadenia DZ,
 ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou a aby
bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenie dopravného značenia.
K použitiu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia je potrebné vydať určenie (§3 Zákona číslo
135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu.
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi s organizáciami
v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno – bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny,
úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.
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Odôvodnenie:
Dňa 15.10.2018 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo
začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a
dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho
uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
-

Slovak Telekom, a.s.,

-

SPP-distribúcia, a.s.,

-

Západoslovenská distribučná, a.s.,

-

Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
-

Ing Ondrej Macháček, Peter Lapoš, Zuzana Lapošová, Milan Majerčík, Jana Majerčíková, Ing. Juliana
Mácová, MVDr. Igor Dranga, verejnou vyhláškou vlastníkom pozemku 1656/1, Ing. Monika Walentinová

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Podľa § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Okresný úrad Bratislava, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3, cestou stavebného úradu – Obec
Chorvátsky Grob, nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob.
Toto rozhodnutie je v zmysle Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) preskúmateľné správnym
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová – starostka obce
v.z. Ing. Mariana Stanková - na základe písomného poverenia
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
60 písm. d ods. 1 vo výške 30.00 € bol zaplatený dňa 15.10.2018.
Príloha:
-

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Ing Ondrej Macháček, Hviezdoslavová 7, 900 25 Chorvátsky Grob
2. verejnou vyhláškou vlastníkom pozemku 1656/1
3. Ing. Monika Walentinová, Pavla Dobšinského 782/22, 048 01 Rožňava
dotknuté orgány
4. Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44B, 825 11 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo PZ , ODI Senec, Hollého 8, 903 01 Senec
ostatní
8. Peter Lapoš, Bazová 102, 900 25 Chorvátsky Grob
9. Zuzana Lapošová, Bazová 102, 900 25 Chorvátsky Grob
10. Milan Majerčík, Lúčky 13, 013 13 Rajecké teplice
11. Jana Majerčíková, Pri kríži 10, 841 02 Bratislava
12. Ing. Juliana Mácová, Chrobákova 8, 841 02 Bratislava
13. MVDr. Igor Dranga, Bazová 98, 900 25 Chorvátsky Grob

