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Stavebník Lesy SR š.p., Odštepný závod Slovenská ~upèa,
Lichardova è.52,Slovenská ~upèa podal dòa 9.3.2009 a dòa 7.4.2009
doplnil žiados• o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Garáže
pri ústredí OZ Slovenská tupèa" v spojenom územnom a stavebnom
konaní.

Obec Slovenská tupèa, stavebný úrad príslušný padla §117 zák.
è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ïalej len stavebný zákon)
prerokoval žiados• stavebníkov padla § 39a ods. 4 stavebného zá,kona
v územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním a po
posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie padla § 37, § 62
v spojitosti s § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba" Garáže pri ústredí OZ Slovenská J.:upèa" na pozemku p.
è. 1158, k.ú. Slovenská J.:upèa sa padla § 39a ods.4 a § 66
stavebného zákona a § 10 vyhl. è. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia st~vebného zákona

povoluje
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Na umiestnenie a uskutoènenie stavby sa urèujú tieto podmienky:
1./Garáže budú umiestnené vareáli ústredia Lesov SR š..p.OZ

Slovenská tupèa na pozemku par.è.1158 podIa situácie v M 1:2000
schválenej v tomto konani.

Objekt garáži ,-je navrhnutý ako celomurovaný zalomený
jednotrakt so stužujúcimi deliacimi múrmi medzi jednotlivými
garážovými stániami
-strechu bude tvori• drevený symetrický sedlový krav výškovo
rozdelený padla druhov garáži áut
-krytina je navrhnutá z tvarovaného plechu RANINILA tmavohnedej

farby
Oporný múr- bude napojený na jestvujúc.i spevným bodom 385, O

s výškou 1,2m na dížke 12,0 po zaèiatok garáži a odtiaI po
koniec garáže na dížku 9,2 až po výšku 1,7m a konèenie múra na
výške 1,2m vèetne železobetónovej rimsy.

Oažïová kanalizácia -bude odvádza• vody za zvodov striech a zo
spevnenej plochy pred garážami.. Odvodòovacie žlaby bud(~ zaústené
do dažïovej kanalizácie šachtami ŠA,Š1,Š2 a odvedené potrubim PVC
ON 200 do ša~hty Š3 a znej potI'ubím PVC ON 250 zaústené do Loku.

Toto roZhodnutiA ~



Spevnená plocha a oplotenie -plocha pre vstup do garáži spevnená
štrkodrvou 0-63rnm a kry tom z obalovaného kameniva hrúbky
80rnm na ploche 65m2 a na ploche 70m2 aj s podsypom kamenivom
hrubým drveným fr,32-63rnm.Oplotenie pletivom poloplastovým výšky
1,6m,dížky 14,Om.

Objektová skladba povolovanej stavby:
50 01 Objekt garáži
50 02 Oporný múr
50 03 Dažïová kanalizácia
50 04 5pevnená plochy a oplotenie

Sposob doterajšieho využitia pozemkov:
zastavané plochy a nádvoria.

Súhlas na vyòatie pocty z FFF:
netreba.

Projektovú dokumentáciu spracoval:
Lesy SR š.p.GR Banská Bystrica,Projekèná kancelária Žilina-
Ing.Grék a spol, autorizovaný stavebný inžinier è.1114*Z*4-1.

2./Podmienky napojenia na inžinierske siete a úprava staveniska
-vonkajšia kanalizácia -bude odvádza• dažïové vody zo spevnenej
plochy a zvodov strechy PVC potrubím do súbežne teèúceho toku
s pozemkom. Vody z betónových šácht SA, Šl a Š2 budú potrubím" PVC
ON 200,dižky 32,7m zaústené do Š3 a odtiaI potrubím PVC 250
zaústené v korune oporného múru toku

- Pred zaèatím zemných prác požiada• správcov podzemných vedení
a zariadení o ich presne vytýèenie a rešpektova• ich ochranne
pásmo(StVPS a.s závod 01 Banská Bystrica pod è.721/08ZC-290 zo
dòa 8.4.2008,Slovak Telekom a.s. pod è.BB 747/2008 zo dòa
4.4.2008,SSE-Oistribúcia a.s, Oistribuèné zákaz.služby pod
è.P29902008040142 zo dòa 18.4.2008).

3./Stavba bude uskutoènená padla dokumentácie overenej v stavebnom
konaní, ktorá je súèas•oti tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú
by• vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

4./pri uskutoèòovaní stavby je nutné dodržiava• predpisy týkajuce sa
bezpeènosti práce a technických zariadení, dba• o ochranu zdravia

osob na stavenisku.

5./pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhl. è. 532/2002 Z.z.
upravujúce požiadavky na uskutoèòovanie stavieb, prislušné
technické normy a požiadavky z nich vyplývajúce.

6./0známi• skutoèné zaèatie stavby stavebnému úradu

7./Stavba bude ukonèená

8. /S~osob uskutoèn~nia st~vby: Dodáva~":Iský. ~Iii:iE:~,v~~ní~';dq1:~~;,g~ 'POJ'
vyberovom konanl o~nami5tcav'e~11'értltl: ~r~adu zhOtOVl tela staVb~í.

9. /Povinnos• ozna,èi • a zabezpeèi • stavbu:
Stavebník je povinný zabezpeèi• stavenisko podla § 43i ods.3
stavebného zákona.
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)./Stavebnik je povinný v zmysle § 46d) ods.2 stavebného zákona
vies• stavebný dennik od prvého dòa pripravných prác až do
skonèenia stavebných prác. V zmysle § 43i) ods.5 stavebného
zákona musi by• na stavenisku po celý èas výstavby projektová
dokumentácia stavby overená stavebným úradom. .

/
/Vzhladom k tomu, že stavebný úrad upúš•a od vytýèenia
priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad
priestorovej polohy s dokurnentáciou zodpovedá: stavební~

12./Dodrža• podmienky, pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy
Vyplývajúce zo stanovísk, vyjadrení:

Obvodný úrad ŽP Banská Bystrica zo dòa 29.10.2008 pod è.2008/

03070/BA:
-Odpady vznikajúce pri stavebných prácach triedi• v mieste vzniku na

odpad na zneškodnenie a na zhodnotenie(napr. zemina,recyklovatelné
obaly) bez vytvárania medziskládok na verejných priestranstvách
- U využitelného odpadu má prednos• materiálové zhodnotenie.
Odpady sa mažu padla druhov zneškodni•, zhodnoti•, resp. odovzda•
iba do povolených zariadení. pri nakladaní s odpadmi je pavodca a
držitel povinný dodrža• všetky náležitosti § 18 a § 19 zákona

è.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
-Ku kolaudácii objektu doloži• doklady o zneškodnení odpadov
z výstavby.

Obvodný úrad ŽP v Banskej Bystrici (OPaK) pod è.2008/03069/KP zo

dòa 28.10.2008:
-pri nevyhnutnom, výrube drevín rastúcich mimo lesa postupova•
v zmysle § 47 zákona NR SR è.543/2002 Z.z. Príslušným orgánom vo

veciach ochrany drevín je obec.

OR HaZZ v' Banskej Bystrici pod è.ORHZ-44S/2009 zo dòa 30.3.2009:
Najneskor do podania návrhu stavebníka na zaèatie kolaudaèného
konania požadujeme v súlade s § 66 ods.3 písm.c) zákona è.S'O/1976
Zb. v znení neskorších predpisov predloži• certifikáty preukázania
zhody, prípadne osvedèenia padla zákona šè.314/2004 Z.z.V úplnom
znení zákona è.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch na všetky
stavebné výrobky, ktoré musia spíòa• požiarnotechnické
charakteristiky padla spracovanej projektovej dokumentácie v èasti

protipožiarna bezpeènos• stavby.

Ïalej dodrža• podmienky vyplývajúce zo stanoviska SVP
RiaditeIstvo odštepného závodu, Partizánska cesta 69
è.2785/2008/17193/2008-210 zo dòa 21.11.2008 a stanoviska
è.2785/2008/18054/2008-210 zo dòa 8.12.2008.
Rozhodnutie o námietkach úèastníkov konania: nie Sú.

13./Stavebník po ukonèení stavby predložia na tunajší stavebný úrad
návrh na vydanie kolaudaèného rozhodnutia.

š.p.
pod
pod



Stavebné povolenie platí dva roky odo dòa, keï nadobudlo
právoplatnos•; nestráca platnos• ak sa so stavbou zaène v tejto
lehote.

Odovodnenie:
Stavebný úrad padla § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil územné

konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Zaèatie konania o
žiadosti stavebníkov v súlade s § 61 v spojitosti s § 34 stavebného
zákona oznámil dotknutým orgánom štátnej správy a úèastníkom
konania. Predložená žiadGs• bola preskúmaná aj z hladiska v súlade s
ustanoveniami § 37 a ïalej § 62 a § 63 stavebného zákona. V konaní
sa preukázalo, že umiestnením a uskutoènením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani nie
sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a pávom chránené
záujmy úèastníkov konania. projekt stavby overený v spojenom územnom
a stavebnom konaní spíòa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do
podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dóvody, ktoré
by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnos•, ak do dvoch rokov oda dòa,
keï nadobudlo právoplatnos•, nebude stavba zaèatA.

Stavba nesmie by• zaèatA, pokiaI stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnos•(§ 52 zák.è.71/1967 Zb., stavebník si príde vyznaèi•
právoplatnos• na tunajší stavebný úrad).

V konaní nikto z úèastníkov konania nevzniesol námietky.

~

C;L-•_S~ )
Ing.Peter Lakomèík

starosta obce

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle zákona È. 145/1995 Zb. v
znení noviel, položka è. 60 ,písm.g)vo výške 66 ~ v hotovosti do
pokladnice obce.

Príloha pre stavebníka:
1 x overený projekt
?OJiuèuje sa:

~Lesy SR, š.p.Odštepný závod,Licharadova è.52,976 13 Slovenská
I;upèa
2.Ing.Jarolím Augustín, Nám.SNP è.80,Slovenská I;upèa
3.Marta Augustínová,Nám.SNP è.80,Slovenská I;upèa
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