
                                                    Obec  Z á m u t o v   
___________________________________________________________________________ 
 
Číslo: 630/2019- 02 Mi                                                                                          Zámutov, 17. 09. 2019 
 
 
Vec 
 
Obec Zámutov, Zámutov 434, 094 15 Zámutov                                                                                                                             
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Zámutov- Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov“,                                                                                                                                
 -Oznámenie o začatí  stavebného konania                                                                                                                  
 
 
                                                             VEREJNÁ  VYHLÁŠKA  
 
 
 

Obec Zámutov- samospráva, Zámutov 434 094 15 Zámutov ako stavebník, podala dňa             
11. 09. 2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: “Zámutov- Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií a chodníkov“- inžinierska líniová stavba- (pešia komunikácia), ktorá sa má 
uskutočniť na pozemku parcela CKN číslo 1626/1 k.ú. Zámutov, Lapač splavenín na časti parcely 
CKN číslo 191 a na časti parcely EKN číslo 2179/7 k.ú. Zámutov. Pre umiestnenie stavby bolo vydané 
územné rozhodnutie číslo: Soľ -OcÚ 2019/423-04 , zo dňa  27. 08. 2019.   

Členenie stavby na stavebné objekty:                                                   

SO-103- 00-Chodník č.d. 299- 228, SO-103-00.1 Osvetlenie priechodu pre chodcov a objekt                          
SO-103-00.2 Dažďová kanalizácia-(objekt je vodnou stavbou) a nie je predmetom tohto oznámenia.                                                      

Začiatok úseku chodníka začína v km 0, 215 871 a koniec úseku v km 1, 170 00. Celková dĺžka 
chodníka bude 954, 13 m, od č. súp. 299 po č. s. 228. Ide o jednostranný chodník v šírke 1, 50 m, 
ktorý je navrhovaný súbežne s jestvujúcou miestnou komunikáciou. Chodník bude zo strany vozovky 
vybavený betónovými obrubníkmi zvýšenými o 150 mm nad vozovku, (v miestach vjazdov 20– 50 
mm, v mieste prechodu pre chodcov 20 mm), uloženými do lôžka z betónu. V miestach vjazdov bude 
vozovka vybavená betónovými nábehovými obrubníkmi, alebo obrubníkmi 1- 15 zapustenými 50 mm 
nad vozovku podľa miestnych pomerov vo vzťahu ku vjazdom na pozemky.                                                                   

 

Obec Zámutov, ako správny orgán a špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. (1) 
zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon) a ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3 
ods. (2) a § 3a ods. (4) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (cestný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok), podľa § 61 ods. (l) a § 61 ods. (4) stavebného zákona, 
oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania, ktorých sa toto konanie dotýka (vlastníkom 
susedných pozemkov a stavieb v trase navrhovaného chodníka), verejnou vyhláškou. Nakoľko pomery 
staveniska sú známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
stavebný úrad v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania.                                                                                                                                          

Podľa § 61 ods. (3) stavebného zákona, účastníci konania môžu prípadné námietky uplatniť v lehote 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou a to písomnou formou 
obci Zámutov, inak sa k ním neprihliadne. Podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona na  pripomienky 
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. Do dokumentácie 
je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Zámutov v úradných hodinách v lehote určenej pre  
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uplatnenie námietok. V  zmysle § 61 ods. (5) stavebného zákona dotknuté orgány budú o začatí 
stavebného konania upovedomené jednotlivo.                                                                                                                        

 

 

 
 
 
                                                                        Stanislav  D u d a  
                                                                            starosta obce                                                              
 

 

 

Doručí sa         
 
-Obec Zámutov- samospráva, Zámutov 434, 094 15 Zámutov                                                                   
-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, 965 55 Banská Štiavnica 
  
 

 
Účastníkom stavebného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých 

vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám 
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, sa oznámenie o začatí stavebného konania v zmysle 
§ 61 ods. (4) stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. (Inžinierska líniová stavba)..  

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona. 
Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli obce Zámutov a na internetovej stránke obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia oznámenia 

 
 
 
 
Vyvesené dňa: 17. 09. 2019                                    ................................................ 
                                                                                             podpis- pečiatka 
                                                                                    
 
 
 
Zvesené dňa:.............................                              ............................................... 
                                                                                             podpis- pečiatka 
 
 


