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Číslo: 152//2020-05 Mi                                                                       Zámutov dňa 19. 06. 2020  
 
 

                                 STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

František Bilý a Kvetoslava Bilá rod. Antalovská obaja bytom Zámutov 551, 094 15 
Zámutov ako stavebník, podali dňa 13. 02. 2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba rodinného domu“, ktorá 
sa má umiestniť a uskutočniť na pozemku parcela C-KN číslo 460/31 v k.ú. Zámutov, 
v lokalite „Na hôrke“. Časť elektrického zariadenia, prípojková skriňa SPP 10 sa má 
uskutočniť na parcele CKN číslo 460/16 a kábel elektrickej prípojky na parcelách CKN číslo 
460/11, 1624/9 a na časti parcely EKN číslo 2183/3 k.ú. Zámutov.                                                                                                     

Obec Zámutov, ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona číslo 
608/ 2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o 
zmene a doplnení zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení nesk. predpisov a podľa § 117 ods. l stavebného zákona, v spojení s 
§ 5 zákona číslo 71/ 1976 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok), 
prerokoval žiadosť stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými 
orgánmi a známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §§ 37 a 62 stavebného 
zákona rozhodol takto:       Stavebníkovi,                                                                                                                            
František Bilý rod. Bilý narod. 12. 05. 1977 a Kvetoslava Bilá rod. Antalovská narod.                
07. 12. 1980 obaja bytom Zámutov 551, 094 15 Zámutov, podľa §§ 39, 39a ods. 4 a § 66 
stavebného zákona, ako aj podľa § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona,                                                                                                      
                                                           p o v o ľ u j e  

uskutočniť stavbu: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU- stavba na bývanie, na 
pozemku parcela CKN číslo 460/31 k.ú. Zámutov. Pozemok parcela číslo 460/31 je 
zapísaný na LV č. 2762 v reg. „c“ k.ú. Zámutov na vlastníka František Bilý rod. Bilý a 
Kvetoslava Bilá rod. Antalovská obaja bytom Zámutov 551, 094 15 Zámutov, v podiele 1/1. 
Právo uskutočniť navrhovanú stavbu na citovanej parcele stavebník preukázal, platným 
výpisom z LV č. 2762 k.ú. Zámutov.                                                                                              

Trasa elektrickej prípojky bude vedená na parcelách CKN číslo 460/11, 1624/9 a na parcele 
EKN číslo 2183 k.ú. Zámutov. Prípojková skrinka SPP10 a el. rozvádzač RE bud e osadený 
na parcele CKN číslo 460/16 k.ú. Zámutov. Právo uskutočniť elektrickú prípojku podzemným 
vedením na parcele CKN číslo 460/11 a 1624/9 k.ú. Zámutov, podzemným vedením na časti 
parcely EKN číslo 2183/3 k.ú. Zámutov, stavebník preukázal „Dohodami o uzavretí budúcej 
zmluvy a vecnom bremene“ uzavretými dňa 14. 05. 2020 s vlastníkmi citovaných pozemkov. 
Právo umiestniť prípojkovú skriňu SPP10 a rozvádzač RE na parcele CKN číslo 460/16 k.ú. 
Zámutov, stavebník preukázal „Dohodou o uzavretí budúcej zmluvy na vecné bremeno“, 
uzavretou dňa 14. 05. 2020 s vlastníkmi tejto parcely. (Iné právo ako vyplýva z § 139 ods. 1 
písm. a) stavebného zákona). Predmetné dohody sú doložené v dokladovej časti tohto 
stavebného povolenia. 
Objektová skladba stavby :                                                                                                                                                            
SO-01       Rodinný dom- novostavba  
SO-02       Elektrická prípojka  
SO-02-01  Elektrická prípojka NN zemná 
SO-02-02  Odberné elektrické zariadenie  
SO-03       Prípojka spláškovej kanalizácie + žumpa                                                                                                                         
SO-04       Vodovodná prípojka 
Dispozičné riešenie stavby SO- 01- Rodinný dom 
-l. NP- pozostáva z miestnosti: M.č. 1.01-Zádverie, m.č. 1.02. Chodba, m.č.1.03- WC, m.č. 
1.04-Spálňa, m.č. 1.05- Izba, m.č. 1.06-Šatník, m.č. 1.07-Izba, m.č. 1.08-Kúpeľňa s WC, m.č.  



                                                                              
1.09- Kotolňa, m.č. 1.10-Chodba, m.č. 1.11- Kuchyňa s jedálňou, m.č. 1.12-Obývacia izba. 
Súčasťou pôdorysu rodinného domu je aj terasa, ktorá bude prístupná z obývacej miestnosti. 
Zastavaná plocha rodinného domu- 163,20 m2, obytná plocha 70, 73 m2, úžitková plocha 
129,66 m2.                                                                                                                                                          
Počet obytných miestnosti- 4, počet bytov v dome -1 
Projektanti stavby: Časť ASR+ projektové energetické hodnotenie- Ing. Ladislav Bľacha- 
autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 1295+A1.                                                                                  
Časť Statika- Ing. Ján Bidlenčík- autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0590+13, časť 
Protipožiarna bezpečnosť stavby- Ing. Štefánia Haburajová- špecialista požiarnej ochrany 
reg.č. 45/2016 BČO, časť el. Ing. Ján Soták- aut. stavebný inžinier reg.č. 2067+A+2-3.  
 
         Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky  
___________________________________________________________________________ 
1.Novostavba rodinného domu bude umiestnená v stavebnom obvode pozemku parcela CKN 
číslo 460/31 k.ú. Zámutov, vyznačenom červenou čiarou na kópií z katastrálnej mapy, ktorá 
tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad. 
Rodinný dom bude osadený 5000 mm od okraja pozemku pri komunikácií (parcela EKN 
2183/3), t.j. pravý predný roh stavby, 3500 mm od spoločnej hranice parcely CKN číslo 
460/32, s parcelou EKN číslo 1710/13 a 3195 mm (ľavý predný roh stavby z pohľadu od 
komunikácie), od spoločnej hranice parcely CKN číslo 460/31, s parcelou „c“ 4523, pričom 
zadný roh stavby bude od tejto hranice osadený 1725 mm. Predný roh terasy bude osadený od 
hranice parcely 460/31 s parcelou 4523, vo vzdialenosti 2580 mm. Stavba bude 
obdlžníkového tvaru, šírka stavby 10 200 mm, dĺžka 16 000 mm. Rozmery terasy: šírka 3330 
mm, dĺžka 6660 mm. Rodinný dom je navrhnutý ako jednopodlažná stavba (prízemie), bez 
podpivničenia a bez obytného podkrovia, s valbovou strechou so sklonom 24°, výška  stavby- 
5810 mm –od terénu po hrebeň strechy. Navrhované osadenie stavby bolo prerokované 
v spojenom územnom a stavebnom konaní a je zrejmé zo situácie osadenia, výkres číslo 02- 
Celková situácia stavby.                                                                                                                                   
2.Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorá vrátane situácie osadenia a 
ostatných časti PD odsúhlasená v spojenom územnom a stavebnom konaní dňa 19. 06. 2020, 
tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad. Podstatné zmeny 
stavby nesmú sa uskutočniť bez súhlasu príslušného stavebného úradu.                                                                    
3.V zmysle § 75 ods. l stavebného zákona, stavebník pred začatím stavby je povinný 
zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou 
oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 
geodetických a kartografických činnosti autorizovaným geodetom a kartografom. (§ 46c SZ). 
Doklady o vytýčení stavby stavebník preukáže pri kolaudácií stavby.                                          
4.Spôsob uskutočnenia stavby: Stavba bude uskutočnená svojpomocou, stavebný dozor bude 
vykonávať: Ing. Ladislav Bľacha- dtto projektant časť ASR. V zmysle § 46b stavebného 
zákona, stavebný dozor sleduje postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, 
odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia v stavbe a sleduje 
vedenie stavebného denníka. Spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných 
na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie závad, ktoré na 
stavbe zistil, ak nemožno závadu odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne 
to oznámi príslušnému stavebnému úradu.                                                                                      
5.Hlavný vstup na pozemok parcela CKN číslo 460/31 a príjazd k navrhovanej stavbe je 
z jestvujúcej obecnej cesty evidovanej pod parcelou EKN číslo 2183/3 k.ú. Zámutov. 
Uvedená cesta v štádiu vydania tohto stavebného povolenia má iba čiastočne nahrubo 
spevnený povrch. Umiestnením a realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto stavebné 
povolenie, nesmie sa zasiahnuť do koridoru, ktorý je rezervovaný pre výstavbu budúcej 
komunikácie. Stavebník sa upozorňuje a berie na vedomie, že v lokalite IBV „Na hôrke“, 
v najbližšom období vzhľadom na rozpočet obce, Obec Zámutov neuvažuje s výstavbou 



 
  
komunikácie, ani s ďalším rozšírením inžinierskych sieti (voda, kanalizácia, plynovod). 
Projektová príprava rozšírenia inžinierskych sieti v tejto lokalite prichádza do úvahy až po 
roku 2025.  
Stavebník v priebehu realizácie stavby je povinný dbať, aby počas výstavby rodinného domu 
na parcele CKN 460/31, stavebnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami, ktoré sa 
budú používať pri stavbe a pri dovoze stavebného materiálu, nedošlo k zhoršeniu jazdných 
vlastnosti cesty. Ak z dôvodu používania tejto cesty vzniknú na nej výmole spôsobené 
mechanizmami, ktoré bude pri vlastnej stavbe používať stavebník povoľovanej stavby, alebo 
iné poškodenie, ktoré by boli spôsobené stavebníkom tejto stavby, stavebník je povinný 
.jestvujúcu cestu uviesť na vlastné náklady do zjazdného stavu. Prístup a príjazd k novostavbe 
na parcele 460/31 a na parcele 460/32 k.ú. Zámutov (pozemky stavebníka), je potrebné 
upraviť ako spevnená plocha, pričom v rámci spevnených plôch na predmetnom pozemku 
riešiť parkovacie miesto pre osobné automobily stavebníka. Hrubá úprava terénu musí byť 
ukončená do kolaudácie stavby. V rámci realizácie terénnych úprav pozemku a v rámci 
realizácie spevnených plôch, terén parciel CKN číslo 460/31 a 460/32 nesmie byť 
vyvyšovaný nad niveletu susedných pozemkov takým spôsobom, ktorý by zapríčiňoval  
stekanie povrchových vôd na tieto pozemky.  
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona a 
platné ustanovenia vyhl. 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, predpisy hygienické, 
bezpečnostné a príslušné právne a technické normy oblasti realizácie pozemných stavieb.                      
7. Napojenie stavby na inž. siete:                                                                                                       
7a.Napojenie na vodu bude zrealizované navrhovanou vodovodnou prípojkou z vlastnej 
studne, ktorá bola povolená vodoprávnym povolením číslo 201/2020-03/S/Mi, zo dňa                  
24. 04. 2020. Pri kolaudácií stavebník preukáže vzorky vody, z ktorých bude vyplývať, že 
voda v studni je vhodná na pitné účely.                                                                                                       
7b.Odkanalizovanie spláškových odpadových vôd z novostavby bude zrealizované 
navrhovanou kanalizačnou prípojkou, ktorá bude zaústená do navrhovanej žumpy. Žumpa 
musí byť uskutočnená v súlade s STN 73 6781, 75 5115, 75 0905. Po ukončení prác na 
izoláciách žumpy stavebník za účasti stavebného dozora je povinný vykonať skúšku 
vodotesnosti žumpy a zápis o skúške doložiť k návrhu na kolaudáciu stavby. Zrážkové vody 
zo strechy stavby odkanalizovať strešným odkvapovým systémom. Zvody zrážkovej vody 
vyústiť do trativodu na vlastnom pozemku. Vyústenie zvodov a trativod na pozemku 
orientovať tak, aby dažďové vody nevnikali do konštrukcie stavby. Pri osadení žumpy 
dodržať odstupové vzdialenosti od studne vrátane od susedných, v zmysle platnej STN.                   
7c-Napojenie na el. sieť: Bude zrealizované z novej skrine SPP10, ktorá bude osadená na 
parcele CKN číslo 460/16 k.ú. Zámutov, tesne vedľa jestvujúcej istiacej rozpojovacej skrine 
SR6, podľa situácie stavby časť el., výkres č.1. V novej skrini budú namontované poistky 
3x63A pre novonavrhovaný kábel, ktorý bude súčasťou odberného el. zariadenia pre 
novostavbu RD na parcele 460/31. Odberné elektrické zariadenie (OEZ) –z novej prípojkovej 
skrine SPP10 je navrhnutý NN kábel AYKY 4x 25 mm2, do elektromerového rozvádzača, 
ktorý je potrebné umiestniť vedľa skrine SPP10, na verejnej prístupnom mieste. Zapojenie 
prípojkovej skrine SPP10 a rozvádzača RE je zrejmé z výkresu č. 3- dokumentácie časť el. 
prípojka. Z RE bude napojený hlavný rozvádzač RH pre rodinný dom na parcele CKN 460/31 
navrhovaným zemným káblom AYKY-J 4x 25 RE, ktorý bude vedený pri hornom okraji 
parcely 460/11 a 1624/9- ( l m) a ďalej bude pokračovať tesne pri hornej hranici parcely EKN 
č. 2183/3 k.ú. Zámutov- (1m) až na parcelu CKN 460/32, do domového rozvádzača RH ako 
je zrejmé z výkresu č. 2 projektovej dokumentácie časť el. prípojka. Cez citované parcely 
460/11,1624/9 a 2183/3, ktoré majú byť riešené ako spevnené plochy pojazdné motorovými 
vozidlami, kábel chrániť pancierovou ohybnou trubkou. (Technické a technologické riešenie 
vyplýva z projektovej dokumentácie časť El. prípojka, projektant Ing. Ján Soták, 
dokumentácia  obdobia 12/2019. 



                                                                        
 

Elektrický kábel cez parcely CKN číslo 460/11, 1624/9 a EKN 2183/3 k.ú. Zámutov uložiť 
v dostatočnej hĺbke a to s ohľadom na budúcu výstavbu prístupovej cesty na parcele EKN č. 

2183/3 a na výstavbu spevnenej plochy na parcelách CKN 460/11 a 1624/9. Po ukončení prác 
na elektrickej prípojke terén po výkopoch realizovaných na pozemkoch iných vlastníkov, je 

stavebník povinný uviesť ihneď do pôvodného stavu. 
•Projekt el. prípojky bol vyhotovený na základe „Pripojovacích podmienok VSD a.s.“- 
určených vo vyjadrení VSD a.s. č. NPP/7609/2019. Podmienky citovaného vyjadrenia je 
stavebník povinný rešpektovať. 
•Pri realizácií prác na el. zariadení stavebník dodrží platné ustanovenia zákona číslo       
251/2012 Z.z.. o energetike, platné zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácií nového 
elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a aby nedošlo k 
narušeniu spoľahlivej a bezpečnej prevádzky el. zariadení. Pred pripojením nového 
odberného miesta je žiadateľ (stavebník) povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení.  
•Výkop ryhy pre uloženie kábla el. prípojky realizovať ručne. Pri realizácií výkopov je nutné 
dbať na ochranu súkromného a obecného majetku a na ochranu rozstavaných susedných 
rodinných domov. Začatie prác - výkopov pre elektrickú prípojku na súkromných a obecných 
pozemkoch stavebník v dostatočnom časovom predstihu oznámi oprávnenému zástupcovi 
obce Zámutov a vlastníkom súkromných pozemkov, ku ktorých má stavebník iné právo a to 
za účelom dohodnutia postupu prác. Trasu navrhovaného kábla el. prípojky , ktorá má byť             
vedená po pozemkoch iných vlastníkov, pred začatím stavby je potrebné vytýčiť geodetom. 
Náklady spojené s realizáciou elektrickej NN prípojky a výkopov pre ňu a náklady spojené 
 so spätnou úpravou terénu v danom úseku, znáša stavebník stavby, na ktorú sa vzťahuje toto 
stavebné povolenie. 
Práce na objekte SO- 01- nová skriňa SPP10 zrealizuje VSD a.s.. Práce na domovej časti 
elektrickej prípojky (OEZ), uskutočniť prostredníctvom oprávnenej osoby. Pri zemných 
prácach v blízkosti jestvujúcej skrine SR 6 nesmie byť porušená jej stabilita, ani podzemné 
vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia stavebník dodrží bezpečné vzdialenosti podľa 
platných STN.                                
7d-Vykurovanie stavby: Bude zabezpečené ústredným vykurovaním. Zdrojom tepla pre 
vykurovanie a pre prípravu TÚV bude kotol na tuhé palivo o výkone 20 kW, s vyústením 
dymovodov do komína. Uvedený spotrebič s celkovým výkonom 20 kW je malým zdrojom 
znečisťovania ovzdušia. Súhlas na povolenie zdroja vydala obec Zámutov záv. stanoviskom 
číslo 152/2020-ovzd., zo dňa 26. 02. 2020. Prevádzkovateľ zdroja je povinný plniť povinnosti 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/ 2010 
Z.z. O ovzduší.  
8. Pozemky parc. CKN číslo 460/31 a 460/32 k.ú. Zámutov v čase vydania tohto stavebného 
povolenia nie sú oplotené. Na výstavbu oplotenia a prípadných iných drobných stavieb 
sa vyžaduje samostatné povolenie/ohlásenie stavebnému úradu. 
9. Skladovanie stavebného materiálu je možné iba na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka, 
pričom skládkami nesmie byť obmedzovaná prístupová cesta a susedné pozemky.  
10 Stavba podľa § 43d stavebného zákona musí spĺňať „Základné požiadavky na stavby“, 
ktoré sú stanovené v prílohe I. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/ 2011 
z 9. marca 2011, ktorým sa  ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných  
výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/ 106/EHS (Ú.v. EÚ L 88, 4.4. 2011). 
(Ďalej len nariadenie (EÚ) č. 305 príloha I. nar. EÚ a Rady EÚ). V zmysle tejto smernice 
musí pri zhotovení stavby a pri jej používaní, byť zachovaná mechanická odolnosť a stabilita 
stavby, bezpečnosť stavby v prípade požiaru, dodržaná hygíena, chránené zdravie a životné 
prostredie, musí byť dodržaná bezpečnosť a prístupnosť pri používaní stavby, ochrana proti 
hluku, musí byť dodržaná energetická hospodárnosť a musí sa zhotoviť tak, aby bolo 
využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné. (trvanlivosť stavby, používanie 
ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbe).              
11.S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby nakladať následovne:                       
 



 •Využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov 
činnosťou R1 až R 12. Nevyužiteľné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach 

činnosťou D1 až D 12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na 
nebezpečný odpad, resp. v inom zariadení), ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu  
štátnej správy. Pôvodca odpadov bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch. 
O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi musí mať pôvodca odpadov doklad. 
S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby sa musí nakladať v súlade 
s VZN obce Zámutov.                                                                                                                                 
Pri kolaudácií stavby stavebník preukáže doklady ako sa naložilo s odpadmi, ktoré vznikli pri 
jej realizácií.                                                                                                 
12.O náhradách škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto 
„rozhodnutie“, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné 
ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona o pozemných komunikáciách a  iných 
príslušných zák. ustanovení.                                                             
13.Potrebu vstupu na pozemky iných vlastníkov prerokovať s ich vlastníkmi a písomnou 
formou dohodnúť podmienky vstupu.                                                                                 
14.Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným 
znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak 
podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu. Počas výstavby viesť 
stavebný denník s výkonom pravidelných  zápisov o postupe prác, najmenej l x týždenne.                           
15. Stanovisko k pripravovanému zámeru na použitie poľnohospodárskej pôdy parcely č. 
460/31 o výmere 481 m2 a parcely č. 460/32 o výmere 107 m2 na stavebné účely pre 
výstavbu rodinného domu, vydal Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor dňa 
31. 01. 2020 pod č. OU-VT-PLO-2020/001969-004. Podmienky uvedené v citovanom 
stanovisku pod por.č. 1 a 2 je stavebník povinný v plnom rozsahu rešpektovať. Stavebník 
zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu drevín. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 
a zabezpečiť jej  hospodárne a účelové využitie na nezastavanej časti pozemku, resp. jej 
uložením a rozprestretím na inú  parcelu poľnohospodárskej pôdy  so súhlasom jej vlastníka. 
•Po realizácií výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľnosti SR podľa § 3, ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z., požiadať o zmenu 
poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavanú plochu a nádvorie. Zmenu druhu pozemku 
vykoná Okresný úrad Vranov n.T, Katastrálny odbor.                         . 
16. Voľné plochy pozemku stavebník upraví a vysadí vhodnou okrasnou zeleňou, čím sa 
vytvoria základné podmienky pre tvorbu životného prostredia. Hrubá úprava terénu musí byť 
ukončená do kolaudácie stavby.                                                                                                           
17.Pri stavebných prácach dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť 
strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a na 
stavenisku. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky  
stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod. Dodržať tiež platné ustanovenia vyhl. 
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 činnosti. Dbať na poriadok na stavebnom pozemku a v okolí 
stavby a dbať tiež na to, aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a znečisťované 
susedné nehnuteľnosti. Zabezpečiť zamedzenie cudzích osôb na stavenisko.  
18. V zmysle § 40 zákona č. 49/2002  Z.z. O ochrane pamiatkového fondu, (pamiatkový 
zákon) a § 127 stavebného zákona, stavebník pri realizácii výkopových prác je povinný  
prípadný archeologický nález oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.                                                                 
19.Pri stavbe je stavebník povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované 
podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/ 2011), alebo  



podmienky podľa zákona číslo 133/ 2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Pri kolaudácií stavby stavebník preukáže SK certifikáty (vyhotovené 
v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky  

 
                                                                                                                                                                                                        
vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, t. j. použiť iba stavebné výrobky, 
ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany 
ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.                                                                                   
20. Navrhovaná stavba podľa projektu požiarnej ochrany má jeden požiarny úsek N1. 01, 
ktorého súčasťou je aj terasa. V požiarnom úseku N1.01 sú navrhnuté požiarne stropy, 
protipožiarny sadrokartónový podhľad typu EI 15. Skutočnú požiarnu odolnosť stavebných 
konštrukcií, ktoré v zmysle projektu požiarnej ochrany vyžadujú požiarno- technické 
charakteristiky, stavebník preukáže pri kolaudácií stavby certifikátmi a vyhláseniami o zhode. 
Stavebník je povinný v celom rozsahu dodržať požiadavky protipožiarneho zabezpečenia 
stavby v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie.  
21. Stavebník stavbu označí tabuľkou „Stavba povolená“, na ktorej uvedie potrebné údaje zo 
stavebného povolenia. Termín začatia stavby je stavebník povinný ohlásiť príslušnému 
stavebnému úradu.                                                                                                                                
22. Pri osadení stavby a pri jej uskutočnení je potrebné rešpektovať ostatné možné vedenia 
sieti technického vybavenia územia, podzemného kábla elektrickej siete, jestvujúcich 
prípojok susedných stavieb na el. sieť, susedné studne, žumpy a i. Pred začatím stavby 
zabezpečiť ich vytýčenie (lokalizovanie) prostredníctvom vlastníkov- správcov a pri realizácií 
stavebných prác je nutné ich chrániť.  
23.V rámci uskutočňovania stavby je nutné dbať na ochranu majetku v súkromnom 
vlastníctve, t.j. dodržať stavebný obvod schválený týmto stavebným povolením. Konkrétnym 
osadením stavby do daného územia nesmie dôjsť k nepovoleným zásahom do súkromných 
pozemkov a stavbám na nich, k neoprávneným zásahom do jestvujúcej el. siete (el. prívod 
a skriňa SR6) a do koridoru prístupovej cesty.                                                                                        
24. Termín ukončenia stavby: 31. 12. 2026. Náklad stavby: 83 850,00 €.                          
25. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu. K kolaudácií 
stavby sa okrem iných dokladov vyžaduje geodetické zameranie elektrickej prípojky 
a zriadenie vecného bremena na trasu elektrickej prípojky na pozemkoch iných vlastníkov, na 
základe geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. So  stavbou je možné začať až 
po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stav. zákona stavebné povolenie 
stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov odo dňa jeho právoplatnosti. 
Podľa § 70 stavebného zákona, stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov 
konania.                                                                                  
V rámci spojeného územného a stavebného konania k umiestneniu a uskutočneniu stavby 
účastníci konania neuplatnili námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, 
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.                                                   

Odôvodnenie                                                                                                  
 František Bilý a Kvetoslava Bilá rod. Antalovská obaja bytom Zámutov 551, podali dňa                       
13. 02. 2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na 
„Novostavbu rodinného domu“, ktorá sa má umiestniť a uskutočniť na pozemku parcela CKN číslo 
460/31 v k.ú. Zámutov v lokalite „Na hôrke“. Časť elektrického zariadenia, prípojková skriňa SPP 10 
a el. rozvádzač  RE sa má uskutočniť na parcele CKN číslo 460/16 a kábel elektrickej prípojky na 
parcelách CKN číslo 460/11, 1624/9 a EKN 2183/3 k.ú. Zámutov. Nakoľko k žiadosti neboli doložené 
kompletné doklady, na základe ktorých by bolo možné spoľahlivo posúdiť navrhovanú stavbu, 
stavebný úrad dňa 14. 02. 2020 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a správne konanie prerušil na 
dobu 60 dní (do 17.04. 2020), Stavebník dňa 14. 04. 2020 podal žiadosť o predĺženie lehoty na 
doloženie dokladov a lehoty prerušenia konania, ktorej stavebný úrad vyhovel dňa 15. 04. 2020  
 
 

  
a lehotu predĺžil do  31. 07. 2020. Dňa 24. 05. 2020 stavebník svoju žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia požadovaným spôsobom doplnil. 



                                                                                 
Stavebný úrad dňa 25. 05. 2020 podľa §§ 36 ods. 1 a  61 ods. l, v spojení s § 61 ods. 4 stavebného 
zákona oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania účastníkom konania verejnou 
vyhláškou (väčší počet účastníkov konania) a dotknuté orgány upovedomil jednotlivo. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v SR- šírenie ochorenia koronavírusu, s použitím § 142h písm. a) 
stavebného zákona právnej úpravy účinnej od 25. 04. 2020, (podľa ktorého stavebný úrad vykonáva 
ústne pojednávanie a miestne šetrenie len v nevyhnutnom rozsahu), ako aj z dôvodov, že pomery na 
stavenisku sú stavebnému úradu známe (obhliadku miesta staveniska vykonal iba samotný 
zamestnanec stavebného úradu) a tiež z dôvodov, že predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie možnosti povolenia stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2) stavebného zákona 
upustil od ústneho konania a v  oznámení určil termín, do ktorého mohli účastníci konania uplatniť 
prípadné námietky a dotknuté orgány svoje stanovisko, ako upovedomil dotknuté orgány i ch práve  
požiadať o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska. V spojenom územnom a stavebnom konaní 
stavebný úrad podľa §§ 37 a 62 stavebného zákona preskúmal, či dokumentácia stavby spĺňa 
požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany 
zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Stavebný 
úrad preskúmal žiadosť aj z hľadísk podľa § 38 stavebného zákona pričom zistil, že stavebník bude 
stavbu uskutočňovať na pozemku, ku ktorému preukázal vlastnícke právo. Právo uložiť kábel el. 
prípojky, prípojkovú skriňu a RE na pozemkoch iných vlastníkov, stavebník preukázal v zmysle § 139 
ods. l písm. a) stavebného zákona, “Dohodami o uzavretí budúcej zmluvy na vecné bremeno“. 
Ako podklad pre rozhodnutie slúžila projektová dokumentácia predložená na stavebné konanie (časť 
ASR, časť PO, časť Statika, časť el), výpis z listu vlastníctva č. 2762 k.,ú. Zámutov  a doklady o inom 
práve v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) SZ, geometrický plán pozemku a kópia z katastrálnej mapy zo 
záujmového územia, záväzné stanoviská dotknutých orgánov (§ 126 a 140b stav. zák.) a poznatky 
získané vlastným prieskumom.                                                                                                                                
 
Zo strany účastníkov konania neboli k umiestneniu a uskutočneniu stavby  uplatnené žiadne námietky.                                                                                                                        
Z predloženej dokumentácie, dokladov a z výsledkov spojeného územného a stavebného konania a 
miestneho zisťovania stavebný úrad zistil, že umiestnenie a uskutočnenie novostavby rodinného domu 
na parcele číslo 460/31 k.ú. Zámutov zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, 
požiadavkám na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a že je zabezpečená komplexnosť 
a plynulosť výstavby. V území, kde sa navrhovaná stavba má uskutočniť je vybudovaná elektrická sieť, 
z ktorej je riešená prípojka pre navrhovanú novostavbu. Napojenie na vodu stavebník bude riešiť 
prípojkou z navrhovanej studne a odkanalizovanie spláškových odpadových vôd bude riešené do 
navrhovanej žumpy. Vykurovanie je navrhnuté kotlom na tuhé palivo. V čase vydania tohto stavebného 
povolenia k navrhovanej stavbe je možný prístup a príjazd z obecnej cesty parcela EKN č. 2183/3, 
ktorá má povrch provizórne spevnený kamenivom. Projektovú prípravu a výstavbu riadnej 
komunikácie v danej lokalite, Obec Zámutov plánuje riešiť až po roku 2025 a to podľa stavu 
finančných prostriedkov, na čo stavebník je upozornený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.                                                                                                                                             
V konaní bolo zistené, že navrhovaná stavba pri rešpektovaní podmienok uvedených v tomto 
stavebnom povolení, nebude zhoršovať stav životného prostredia v danom území. Ďalej bolo zistené, 
že stavebný pozemok, odstupy stavieb, odkanalizovanie odpadových vôd a zásobovanie vodou, 
napojenie na el. sieť a vykurovanie, je riešené v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z. a že umiestnením a 
uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani nad mieru primeranú pomerom obmedzené, 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Umiestnenie stavby je v súlade s územným 
plánom obce Zámutov. Oprávnené požiadavky dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrovali 
k dokumentácií predloženej na stavebné konanie boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia a 
musia byť akceptované pri umiestnení a uskutočňovaní stavby.  V rámci stavebného konania neboli 
zistené dôvody, ktoré by bránili umiestneniu a uskutočneniu stavby, preto po podrobnom preskúmaní 
predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov spojeného územného a stavebného 
konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.                                                                                                                                                  

 
 
 

 
  

 
 



Poučenie                                                                                                        
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.                                              
Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na a správnom orgáne, ktorý toto 
rozhodnutie vydal, t.j. Obec Zámutov, Obecný úrad Zámutov 434, 094 15 Zámutov. Toto 
rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).                                                                                
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Stanislav D u d a                                                                    
                                                                                                       starosta 
 
 
 
Doručí sa verejnou vyhláškou- účastníkom konania.                                                                     
 

Účastníkom stavebného konania a 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 toto stavebné povolenie podľa § 69 ods. 1 a 2 
stavebného zákona, v spojení s 26 ods. 1 správneho poriadku, doručuje verejnou vyhláškou, 
(stavba s väčším počtom účastníkov konania a účastníkov ktorých pobyt nie je stavebnému 
úradu známy). Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona 
a § 18 ods. 3, v spojení s § 26 ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení 
nesk. predpisov (správny poriadok).                                                                                                             
Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku sa toto rozhodnutie vyvesí na úradnej tabuli  Obce 
Zámutov a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom 
doručenia rozhodnutia. 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 22. 06. 2020                                           ..................................................... 
                                                                                                      Podpis + pečiatka 
 
 
 
Zvesené dňa.........................................                             ......................................................   
                                                                                                      Podpis + pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Ďalej sa oznamuje 

-Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.                                                       
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T. 
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice 
-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n. T. 
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice 
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
 
Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia  stavby                                                                                   


