Obec Korňa
Korňa č. 517, 023 21 Korňa
č.j.: Výst-2020/539-3/TX1

V Korni, dňa 02.09.2020

Vybavuje : Ing. Jurgová

STAVEBNÉ POVOLENIE
navrhovateľ
adresa

Obec Korňa
Obecný úrad č.517 , 023 21 Korňa

v zastúpení

Ing. Marianna Bebčáková - starostka obce

IČO: 00 314 064

požiadal dňa 07.08.2020 o vydanie stavebného povolenia
na stavbu

Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ
Korňa po križovatku k MŠ

Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa
ustanovenia §3a ods.4 a §16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení
s čl.II.§3a) ods.4 zákona č.534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy
a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný úrad“)
v spojení s §27 ods.1 zákona č. 369/1990 Z. b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
preskúmal podľa §62 stavebného zákona žiadosť v stavebnom konaní a podľa §66 stavebného
zákona , v súlade s vyhláškou MŽP SR 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 podľa §46 a nasl. zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci žiadosti o stavebné povolenie rozhodol
takto:
stavba

Chodník súbežný s cestou III/2020 Korňa –Ústredie, v úseku od OÚ
Korňa po križovatku k MŠ

v kat. území

Korňa

na pozemkoch

C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2

na umiestnenie ktorej vydala Obec Dlhá nad Kysucou rozhodnutie o umiestení stavby pod č.j. Výst2020/04-3/TX1 dňa 08.06.2020, sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a podľa ustanovenia
§10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva stavebný zákon
povoľuje.

Objektová skladba:
SO 01 Chodník
SO 02 Dažďová kanalizácia
Stavba sa z hľadiska dĺžky trvania povoľuje ako trvalá , na dobu neurčitú.
Stručný opis
Novostavba jednostranného pravostranného dláždeného chodníka bude v súbehu cesty III/2020 a bude
sprístupňovať peším zástavbu rodinných domov s občianskou vybavenosťou obce. Stavba sa nachádza
v intraviláne obce, v katastrálnom území obce Korňa, je lemovaná cestou III/2020 a jestvujúcou
zástavbou občianskej vybavenosti a rodinných domov s priľahlými pozemkami.
Navrhovaný je jednostranný pravostranný chodník o šírke 1,50 m, s jednostranným priečnym
sklonom 2% so sklonom k odvodňovacím zariadeniam. Celková dĺžka chodníka je 331,0 m. V trase
chodníka budú zrekonštruované vjazdy v počte 8 ks. Rekonštruované vjazdy sú navrhnuté v šírke
existujúcich vjazdov s pozdĺžnym spádom 1- 4%. Jednostrannou chodníkovou úpravou sa kategória
jestvujúcej cesty C 6,5/40 v danom riešenom úseku v polovičnom profile mení na kategóriu miestnej
zbernej komunikácie MZ 7/40. Odvedenie povrchových dažďových vôd z chodníka a komunikácie
bude pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do navrhovaných uličných vpustov. Na konci trasy
v časti autobusovej zástavky budú povrchové dažďové vody z priľahlého svahovitého územia
zachytené a odvedené odvodňovacím zariadením, do navrhovanej dažďovej kanalizačnej stoky
vedenej v trase priekopy cesty pod navrhovaným chodníkom . Navrhovaná dažďová kanalizácia bude
napojená v mieste začiatku trasy chodníka do jestvujúceho rúrového priepustu cesty, ktorý je vyústený
do potoka.
Výškové osadenie stavby
± 0,000 (úroveň jestvujúceho asfaltového krytu cesty ) + 0,12 m
Polohové umiestnenie stavby
Navrhovaný jednostranný pravostranný chodník začína pri objekte Farby laky v cestnom kilometri
CKM 4,035 a koniec úseku je pri Obecnom úrade v cestnom kilometri C KM 4,366 cesty III/2020.
Chodník smerovo a výškovo sleduje priebeh priľahlej cesty III/2020. Chodník je
situovaný v nespevnenej krajnici, v priekope cesty a vo svahu zemného telesa cesty.
Napojenie sa siete technického vybavenia
Dažďové vody zo stavby budú likvidované do jestvujúceho rúrového priepustu cesty.
Napojenie na pozemné komunikácie
Stavba je pri pozemnej komunikácii III/2020 v ckm 4,035 a 4,366.
Konštrukčné riešenie :
Úprava konštrukcie cesty III/2020 v mieste rozšírenia nespevnenej časti krajnice, úprava pri
navrhnutom uličnom vpuste v hrúbke 520 mm :
Asfaltový betón
ACo11-I, CA 50/70
40 mm
Postrek spojovací ,asfaltový PS;B 0,5 kg/m2
Asfaltový betón
ACL 16-I , CA 50/70
70 mm
Postrek spojovací, asfaltový PS; B 0,50 kg/m2
Asfaltový betón
ACP 22-I , CA 50/70
80 mm
Postrek spojovací ,asfaltový PS;B 0,5 kg/m2
Cementom stmelená zmes
CBGM C12/15 22
150 mm
Štrkodrvina
ŠD 31,5 GC
180 mm
Chodník šírky 1,50 m v celkovej hrúbke 250 mm
Betónová zámková dlažba
DL;I
60 mm
Podkladové lôžko z drveného kameniva frakcie 4-8 mm L
40 mm
Štrkodrvina
ŠD; 31,5 Gc 150 mm
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Ďalšie stavebnotechnické riešenie stavby bude v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú
vypracovala oprávnená osoba: Ing. Vladimír Pisárik, autorizovaný stavebný inžinier 4588*SP*I2 ,
Javorová 4, 010 01 Žilina , dátum 01/2020.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických
činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží
stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na
stavenisku. Rešpektovať vyhlášku SUBP č.374/1990 Zb. bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach.
4. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia §48 a nasledujúce stavebného zákona
o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, vyhlášky č.532/2002 a príslušné
technické normy.
5. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní. Vedenie
uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ. Stavebník je povinný podľa §62 ods.1 písm. d)
stavebného zákona do 15 dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho
meno (názov)a adresu (sídlo) stavebnému úradu.
6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkov výstavby.
7. Dodržať Nariadenie Vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisku.
8. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, ak stavebníkom alebo zhotoviteľom je právnická
osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov.
9. Stavba bude uskutočnená najneskôr do troch rokov od jej začatia v zákonnej lehote po
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba
požiadať stavebný úrad pred uplynutím tejto lehoty.
10. Stavebník je podľa §66 ods.2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
11. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácií
a ustanovenia §18 zákona č.135/1961 Zb. ako aj §20 vyhlášky č. 35/1984 Zb..
12. Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemnej komunikácie III/2020 iných než
zvyčajným spôsobom (umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na
ceste neslúžiacich na údržbu a opravu tejto komunikácie ), je stavebník povinný rešpektovať osobitné
podmienky rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie III. triedy, ktoré bolo vydané dňa
12.08.2020 Okresným úradom Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-CAOCDPK-2020/011027-002 .
13. 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.
14. Pred osadením dočasného (prenosného) a trvalého dopravného značenia pri pozemnej
komunikácii II. a III triedy je potrebné prizvať dopravného inžiniera Okresného dopravného
inšpektorátu OR PZ v Čadci ( t.č. 0961423511) na kontrolu správnosti osadenia trvalého a prenosného
dopravného značenia .
15. Realizáciou stavby nesmie byť narušený odvodňovací systém cesty.
16. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Správy ciest ŽSK (majetkového správcu
pozemných komunikácií II. a III. triedy v územnom obvode okresu Čadca) k predmetnej stavbe.
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Námietky účastníkov konania: v priebehu konania zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov
štátnej správy neboli vznesené žiadne námietky.
Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe
kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52
ods.1 zák. č. 71/1967 Zb..
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc nebola
stavba začatá.
ODÔVODNENIE
Stavebník: Obec Korňa, so sídlom Obecný úrad č.517, 023 21 Korňa zastúpená starostkou obce Ing.
Mariannou Bebčákovou , podal dňa 07.08.2020 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie žiadosť o stavebné povolenie pre líniovú stavbu: Chodník súbežný
s cestou III/2020 Korňa – Ústredie, v úseku od OÚ Korňa po križovatku k MŠ“ k.ú. Korňa na
pozemkoch C KN 3521/1, 3648, 3649/2, 3673/2, 3674/5, 4207/2 v k.ú. Korňa. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.
Obec Korňa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa ustanovenia §3a
ods.4 a §16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „cestný zákon“) a podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s §61 ods. 1 stavebného zákona
oznámil listom Čj.: Výst-2020/539-2/TX1, dňa 07.08.2020 začatie stavebného konania dotknutým
orgánom, všetkým známym účastníkom. Vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa ustanovenia §61
ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho šetrenia a od ústneho pojednávania a stanovil lehotu na
vyjadrenie účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Súčasne ich v zmysle §61 ods.1)
stavebného zákona upozornil, že k pripomienkam a námietkam ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní, alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. Z dôvodu líniovej
stavby stavebný úrad upovedomil účastníkov o začatí stavebného konania v zmysle §61 ods.4)
stavebného zákona verejnou vyhláškou. V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok
v oznámení o začatí stavebného konania k podanému návrhu, zo strany účastníkov konania neboli
vznesené námietky. V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že
dokumentácia spĺňa podmienky územného rozhodnutia, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa §43d a §47,
stavebného zákona a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu
vypracoval Ing. Vladimír Pisárik, Javorová 4, 010 01 Žilina. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ
stavby, určený vo výberovom konaní. Vedenie uskutočňovania stavby bude zabezpečovať zhotoviteľ.
K projektovej dokumentácii sa vyjadrili orgány a organizácie. Stanoviská neboli zamietavé a ani
protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel
stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie predmetnej stavby.
Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, stavebný úrad
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia na Okresný úrad
Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , podaním odvolania na Obec Korňa, obecný
úrad č.517 , 023 21 Korňa.
Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť
rozhodnutia odtlačkom pečiatky.
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Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa §247 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Rozhodnutie sa doručí :
Obec Korňa – starostka obce
SR- Slovenský pozemkový fond , Búdková 36, 811 04 Bratislava
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca
Ing. Vladimír Pisárik, Javorová 4, 010 01 Žilina
Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou
SÚ Turzovka , Jašíkova 178, 023 54 Turzovka - spis
Na vedomie:
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci, Okresný dopravný inšpektorát, Palárikova 977/25, 022
01 Čadca
Okresný úrad v Čadci, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 91,022 01 Čadca

Toto rozhodnutie 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
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