
O B E C   O R O V N I C A
R2019/000364   ÚR-1/2019                                      V Novej Bani, dňa 25.06.2019
Vybavuje: Ing. Jančeková
 

R O Z H O D N U T I E
- VEREJNÁ VYHLÁŠKA -

Navrhovateľka: Terézia Švecová r. Polnišerová, Orovnica č. 140, 966 52 Tekovská Breznica podala dňa
17.05.2019  na obec  Orovnica  návrh  na  vydanie  územného  rozhodnutia  na dopravnú  stavbu:  „Prístupová
komunikácia“ v  katastrálnom území  Orovnica  na pozemkoch podľa KN C parc. č. 1144 a 1145.
 

Obec  Orovnica  ako  príslušný stavebný úrad  podľa  ust.  §  117 zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom
plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon),  v znení neskorších predpisov (ďalej  len stavebný zákon)
posúdil  návrh  podľa  §  37  a  §  38  stavebného  zákona,  zosúladil  stanoviská  uplatnené  dotknutými  orgánmi
a vyjadrenia účastníkov konania a na podklade tohto posúdenia   v y d á v a   podľa § 39 a  39a ods. 1 a ods. 2
stavebného zákona v súlade s ust. § 4 vyhl. Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona toto

rozhodnutie  o  umiestnení  dopravnej stavby

„Prístupová komunikácia“

v  katastrálnom území  Orovnica  na pozemkoch KN C parc. č. 1144 a 1145

navrhovateľke:  Terézii Švecovej r. Polnišerovej, Orovnica č. 140, 966 52 Tekovská Breznica

v     rozsahu stavby:
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie spevnenej prístupovej komunikácie  v katastrálnom území

Orovnica na pozemkoch KN C parc. č. 1144 a 1145 za účelom zabezpečenia prístupu na pozemky navrhovateľky
- KN C parc. č. 1141 a 1142 k plánovanej novostavbe rodinného domu. Dopravné napojenie pozemku KN C
parc. č.  1145, na ktorom sa bude prístupová komunikácia nachádzať na cestu III/2510 je riešené samostatne
povoľovaným vjazdom. 

Prístupová komunikácia bude mať povrch z asfaltobetónu, ohraničená bude betónovými obrubníkmi.
V prístupovej  komunikácii  budú umiestnené  2  odvodňovacie  žľaby a  v  mieste  dopravného napojenia  bude
do rigolu umiestnená kanalizačná rúra. Zastavaná plocha prístupovej komunikácie bude 164 m2 .

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Navrhovaná  stavba:  „Prístupová  komunikácia“ bude  umiestnená  v katastrálnom  území  Orovnica

na pozemkoch KN C parc. č. 1144 a 1145 a to tak, ako je to zakreslené vo výkrese č. 2 Situácia  prístupovej
komunikácie, ktorá tvorí  neoddeliteľnú súčasť spisového materiálu tohto rozhodnutia a  v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval: PROJEKT ateliér NB s. r. o., Bernolákova
36/11, 968 01 Nová Baňa, zodpovedný projektant Ing. Mária Považanová, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č.:
6273*I1.

Prístupová  komunikácia  bude  napojená  na  cestu  III/2510  samostatne  povoľovaným  vjazdom,
rozhodnutím  vydaným  Okresným  úradom  Žiar  nad  Hronom,  odborom  cestnej  dopravy  a  pozemných
komunikácií.

Podmienky pre projektovú prípravu:
1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovať v súlade so schválenou PD pre územné

rozhodnutie, do ktorej budú zapracované podmienky dané týmto územným rozhodnutím. 
2. Projektovú  dokumentáciu  pre  stavebné  povolenie  môže  vypracovať  osoba  s  príslušným  odborným

vzdelaním a musí byť vypracovaná  v súlade so stavebným zákonom a v súlade s príslušnými normami a
taktiež            v súlade s §  9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia



2

stavebného zákona.
3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  musí byť predložená k odsúhlaseniu a vyjadreniu

správcom technických sietí, dotknutým orgánom štátnej správy ako aj účastníkom konania. 

Pre  umiestnenie  a  projektovú  prípravu  sa  určujú  tieto  ďalšie  podmienky,  tak  ako  to  vyplýva  z  vyjadrení
dotknutých orgánov, resp. účastníkov konania:

Okresný úrad v     Žarnovici, odbor starostlivosti o ŽP, podmienky dané vo vyjadrení orgánu štátnej správy ochrany
prírody a     krajiny č. OU-ZC-OSZP-2019/000898-2 zo dňa 17.06.2019:
 Prípadný výrub drevín (stromy, kríky), ktoré budú musieť byť odstránené z dôvodu realizácie stavebného

zámeru, realizovať v zmysle zákona. 
 O výrube sa v d'alšom kroku bude musieť rozhodnúť v samostatnom konaní podľa § 47 ods. 3 ešte pred

vydaním územného rozhodnutia. 
 V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované (aj na susedných pozemkoch), je pri

stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných
alebo  nadzemných  častí  týchto  drevín  (§  47  ods.  1  zákona  o  ochrane  prírody  a  krajiny)  a  aby  bola
zabezpečená ich  ochrana  v zmysle  STN 83 7010 Ochrana  prírody,  Ošetrovanie,  udržiavanie  a  ochrana
stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy, nesmie vykonávať v koreňovom
priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonať ručne a nesmie sa
viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm.
Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom rezné miesta sa zahladia a ošetria. 

 Pri  stavebnej  činnosti  používať  stavebné mechanizmy a  motorové vozidlá v dobrom technickom stave,
zabezpečené proti úniku pohonných a technických kvapalín do prostredia. 

 Prácu strojov využívať za suchého obdobia, aby nedochádzalo k extrémnej devastácii pôdneho krytu. 
 Po ukončení stavebnej činnosti odstrániť, prípadne zlikvidovať nadbytočný stavebný materiál a prebytočnú

zeminu z výkopových prác v zmysle platnej legislatívy.

BBRSC, závod 16, Žiar nad Hronom, podmienky dané vo vyjadrení č. BBRSC/01943/2018 zo dňa 05.06.2018
Vjazd z     cesty III/2510 na pozemok CKN 1145
 Technické podmienky realizácie stavby:

 Vjazd musí odsúhlasiť dopravný inžinier!
 Zachovať odvodnenie cesty III/2510 spôsobom položením bet. rúr 0 min. 400 mm do nivelety dna cestnej

priekopy so zachovaním pozdĺžneho sklonu (bez vytvorenia prekážky plynulému odtoku povrchových
vôd z vozovky)

 Priľahlá prístupová cesta bude spevnená, bezprašnej  úpravy (betón, asfalt...),  jeho plochou nesmie na
vozovku zatekať povrchová voda.

 Hranu vozovky v mieste zriadenia vjazdu (pripojenia) je potrebné zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev.
Zapílenú hranu vozovky je potrebné pred napojením natrieť spojivom (spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg.m2
(STN 73 6129)

 Napojenie vjazdu (pripojenia) musí byť plynulé a nesmie výškovo presahovať úroveň vozovky.
 Práce v dotyku s cestou 111/2510 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do

15.04. príslušného kalendárneho roka.
 Stavbu  je  potrebné  realizovať  a  zabezpečiť  tak  aby  nedochádzalo  k  znečisťovaniu  a  poškodzovaniu

dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadať OÚ odbor pre CD a PK v ZH o určenie dočasného dopravného
značenia počas vykonávania prác a o výnimku z ochranného pásma cesty III/2510.

 Začatie a ukončenie prác na dopravnom pripojení musí byť nahlásené min. 2 dní pred plánovaním začatím a
ukončením  stavby  a  schválené  zodpovedným  zástupcom  BBRSC  a.s.,  Kamody  Jaroslav  t.č.
+421918543605.

 Zrealizované  práce  a  dotknutý  úsek  cesty  je  potrebné  zápisnične  odovzdať  do  3  pracovných  dní  od
ukončenia prác zástupcovi BBRSC a. s. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce
sa považujú za neukončené.

 Kontaktná osoba BBRSC a.s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Jaroslav
Kamody t. č.: 0918 543 605.

 V  prípade,  že  pri  výstavbe  nastane  na  pozemnej  komunikácii  porucha  a  vznikne  nebezpečenstvo
všeobecného  ohrozenia  stavebník  túto  skutočnosť  bezodkladne  oznámi  cestnému  správnemu  orgánu  a
správcovi cesty.

 V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení  neskorších  predpisov  a  vyhlášky  č.  35/1984  Zb.  ktorou  sa  vykonáva  zákon  o  pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
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 Žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu výkonu zimnej údržby cesty
III/2510 v zmysle schváleného operačného plánu ZÚC ( napríklad naorávanie snehu, zatekanie vody ... .)

 Dopravné pripojenie je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu
ktorým je Okresný úrad v Žiari nad Hronom odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Okresné riaditeľstvo PZ v     Žiari nad Hronom, podmienky dané vo vyjadrení č. ORPZ-ZH-ODI-68-010/2019 zo
dňa 24.01.2019:
 Pokiaľ by počas výstavby uvedeného vjazdu malo dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na ceste III/2510,

požadujeme  spracovať  plán  organizácie  dopravy  a  tento  následne  predložiť  tunajšiemu  Okresnému
dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pre CD a     PK, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom, rozhodnutie, povolenie
zriadenia  vjazdu  z     cesty  III/2510    č.  OU-ZH-OCDPK-2019/002243-003  ,  vydané  dňa    20.02.2019,  ktoré
nadobudlo   právoplatnosť dňa   21.02.2019  . 
 Je potrebné dodržať podmienky vyplývajúce z tohto rozhodnutia.

Toto územné rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť. 

O d ô v o d n e n i e
 

Navrhovateľka: Terézia Švecová r. Polnišerová, Orovnica č. 140, 966 52 Tekovská Breznica podala dňa
17.05.2019  na obec  Orovnica  návrh  na  vydanie  územného  rozhodnutia  na dopravnú  stavbu:  „Prístupová
komunikácia“ v  katastrálnom území  Orovnica  na  pozemkoch podľa  KN C parc.  č.  1144 a 1145,  podľa
projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, ktorú vypracoval: PROJEKT ateliér NB s. r. o.,
Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, zodpovedný projektant Ing. Mária Považanová, autorizovaný stavebný
inžinier, reg.č.: 6273*I1. 

Obec Orovnica ako príslušný stavebný úrad prípisom č.  R2019/000364-ozn. UK  zo dňa 22.05.2019
oznámil  začatie  konania  všetkým  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  v zmysle  ustanovenia  §  36
stavebného zákona  a súčasne oznámil, že podľa ustanovenia § 36 ods. 2  stavebného zákona upúšťa od ústneho
konania a miestneho zisťovania. Vzhľadom na to, že umiestnením stavby a jej následnou realizáciou mohli byť
dotknuté  práva, resp. oprávnené  záujmy i ďalších  tohto času pre navrhovateľa i stavebný úrad neznámych
účastníkov konania, stavebný úrad zároveň oznámil začatie územného konania účastníkom  konania verejnou
vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Účastníci územného konania, ktorým bolo oznámenie doručené
na doručenku mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia
a zároveň boli upozornení, že po uplynutí lehoty nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej  lehote mohli oznámiť
svoje stanoviská i dotknuté  orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámil v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o  stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a umiestnením stavby a jej
následnou realizáciou môžu byť dotknuté práva, resp. oprávnené záujmy ďalších tohto času pre navrhovateľa a
stavebný  úrad  neznámych  účastníkov  konania,  stavebný  úrad  zároveň  oznámil  začatie  územného  konania
účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona, ktorá bola vyvesená v úradnej
tabuli obce Orovnica dňa  22.05.2019 a zvesená 07.06.2019. Začatie územného konania verejnou vyhláškou bolo
oznámené aj na internetovej stránke obce Orovnica, www.orovnica.eu.

Navrhovateľka ku dňu vydania územného rozhodnutia  k návrhu predložila všetky potrebné doklady
v súlade s §  3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad posúdil predmetný návrh na umiestnenie stavby v zmysle ust. § 37 stavebného zákona,
najmä jeho súlad so zámermi a cieľmi územného plánovania a z hľadísk starostlivosti o životné prostredie, jeho
súlad  s všeobecnými  technickými  požiadavkami  na  výstavbu,  hygienickými,  protipožiarnymi  podmienkami,
dopravnými podmienkami a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá
týmto hľadiskám, neodporuje im a ani  životné prostredie neohrozuje.  Obec Orovnica vydala k umiestneniu
dopravnej stavby súhlasné záväzné stanovisko a podmienky na jej umiestnenie sú podrobne stanovené týmto
územným rozhodnutím.

V priebehu konania zo strany účastníkov konania, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené
na doručenku, ani zo strany účastníkov konania upovedomených o územnom konaní verejnou vyhláškou neboli
vznesené žiadne  námietky a pripomienky,  o ktorých by bolo potrebné rozhodnúť v tomto územnom konaní.
V stanovenej  lehote  nepodali  žiadne  stanoviská  ani  dotknuté  orgány.  Podmienky  uvedené  v písomných
stanoviskách  dotknutých  orgánov a  účastníkov konania  boli  skoordinované a  zahrnuté  do  podmienok tohto
rozhodnutia o umiestnení stavby. 

http://www.orovnica.eu/
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Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska ust. § 38 stavebného zákona a na základe predloženej
dokladovej časti návrhu na vydanie územného rozhodnutia dospel k záveru, že navrhovateľka   Terézia Švecová
r. Polnišerová, nemá vo  vlastníctve  pozemky,  na  ktorých  by  mohla  byť  stavba  v  celosti umiestnená. Ak
nemá navrhovateľ k pozemkom dotknutým výstavbou vlastnícke alebo iné pravo v zmysle § 38 stavebného
zákona možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať len vtedy, ak možno         na
navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Z uvedeného dôvodu navrhovateľka predložila súhlas obce Orovnica, ako
vlastníka  pozemku  KN  C  parc.  č.  1144  a  Urbárskej  pozemkovej  spoločnosti,  p.  s.  za  podielových
spoluvlastníkov pozemku KN C parc. č. 1145. 

Stavebný  úrad  na  základe  predložených  dokladov  a  výsledkov  uskutočneného  územného  konania
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa  §  53  a  nasl.  zákona  č.  71/1967  o  správnom konaní  (správny poriadok)  v  znení  neskorších

predpisov,  proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec –   Obecný úrad v Orovnici,  Orovnica č.
96, 966 52 Tekovská Breznica.  Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

 Mgr. Katarína Forgáčová 
                                                                                                                                           starostka obce 

Rozhodnutie sa doručí:
1. Navrhovateľka: Terézia Švecová r. Polnišerová, Orovnica č. 140, 966 52 Tekovská Breznica
2. Obec Orovnica, Obecný úrad Orovnica č. 96, 966 52 Tekovská Breznica
3. Urbárska pozemková spoločnosť, p. s., Orovnica č. 144, 966 52 Tekovská Breznica
4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, SNP č. 127, 965 01 Žiar nad Hronom
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda č. 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
7. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pre CD a PK, SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom 
8. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Priemyselná 6/647, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Nová Baňa - spoločný stavebný úrad

Ostatní účastníci konania:  Verejnou vyhláškou

Príloha: Fotokópia situácie navrhovanej stavby

Telefón                                  Fax                              E-mail                                   Internet                        IČO         
045/6856655         045/6856655       ocuorovnica@stonline.sk            www.orovnica.eu                           17 067 707

http://www.orovnica.eu/
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