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OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ KONANIA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ STAVBY 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Ing. Róbert Školník, Sielnica 84, 962 31  Sielnica (ďalej len "navrhovateľ") dňa 5.5.2022 podal žiadosť 

o predčasné užívanie stavby: 

Inžinierske siete pre IBV Pod Vŕškom, Bzovská Lehôtka 

na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 67, 68/2, 70/2, 71/2, 71/3, 74, 183/1, 

207/15, 207/21, 207/35, 207/44, 236/1, 236/3, register "E" parc. č. 52/1, 53, 368/3, 368/4 v katastrálnom území 

Bzovská Lehôtka. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predčasnom užívaní stavby. 

Stavba obsahuje: 

Líniová stavba pre navrhovanú IBV Pod Vŕškom v obci Bzovská Lehôtka sa nachádza v juhozápadnej časti 

obce Bzovská Lehôtka.  

Predmetom predčasného úžívania stavby je stavebný objekt SO 01 - Príjazdová komunikácia - navrhovaná 

lokalita bude dopravne napojená na existujúcu miestnu komunikáciu. Navrhované príjazdové komunikácie budú 

obslužné, funkčnej triedy C3 kategórie MO 7/30, dvojpruhové, obojsmerné,  so šírkou jazdného pruhu 3 m a s 

navrhnutým chodníkom pre chodcov so šírkou 2,0 m. Chodník pozdĺž okraja vozovky bude primknutý ku 

cestnému obrubníku. Okraje vozovky budú lemované cestnými obrubníkmi bez skosenia. Konštrukčné riešenie  

je pre ľahké dopravné zaťaženie tr. VI prevažne pre osobné motorové vozidlá z materiálu asfaltový betón. 

Chodník bude dláždený. Príjazdová komunikácia je delená na dve etapy. Projektová dokumentáciu ku 

stavebnému konaniu bola upravená podľa požiadaviek ORPZ vo Zvolene, ODI Zvolen. 

 I. etapa je delená na dva úseky: 1.úsek - pripojený na existujúcu miestnu komunikáciu s dĺ.= 360,76 m a 

ukončený úvraťovým obratiskom a 2. úsek - pripojený na úsek I.  s dĺ.= 67,60 m.  

II etapa napojená na I. etapu, I. úsek s ktorou bude vytvárať dopravný okruh okolo plánovaných objektov IBV. 

II. etapa je delená na tri úseky: 1. úsek - pripojený na úsek č. 1 I. etapy a úsek č.2 s dĺ.= 245,30 m. Pripojovacie 

oblúky sú navrhnuté ako jednoduché s polomerom 14 m. V km 0,08406 je pravostranná odbočka úseku č. 1; v 

km 0,18447 pravostranná odbočka úseku č. 3. 3. úsek - s dĺ. = 41,45 m ukončený na slepo plní funkciu 

úvraťového obratiska pre zmenu smeru vozidiel o 180°na slepej časti úseku č.2. 

Chodníky navrhnuté vedľa jednotlivých úsekov komunikácie nie sú predmetom tohto konania. 

Obec Bzovská Lehôtka, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") 

a podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov upovedomuje o začatí konania o predčasnom užívaní stavby podľa § 83 stavebného zákona a súčasne 

v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14. júna 2022 (utorok) o 9.00 hodine so 

stretnutím pozvaných  na OcÚ Bzovská Lehôtka s následným presunom na miesto stavby. 

Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. 

V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci 

konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania (Obec Bzovská Lehôtka, 

úradné dni: Po: 8.00-12.00, 12,30-15.00; St: 8.00-12.00, 12.30-16.00; Pi: 8.00 -12.00, 12.30-14.30). 

K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží: 

1. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (zaťažovacia skúška dynamickou doskou). 

2. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby. 
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3. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny 

stavby pred jej dokončením. 

4. Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby. 

5. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný. 

6. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona). 

7. Stavebný denník 

8. Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia. 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí pri neprítomnosti osoby ktorú 

zastupuje predložiť písomné splnomocnenie na jej zastupovanie. 

 

 

 

 

Martin Kubík 

starosta obce 

  

  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona z dôvodu, že sa jedná 

o líniovú stavbu.  

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli a na úradnej elektronickej tabuli obce Bzovská 

Lehôtka, ďalej podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 

predpisov tento elektronický úradný dokument bude zverejnený na elektronickej úradnej tabuli na webovom 

sídle správcu „Centrálnej elektronickej úradnej tabule“ https://cuet.slovensko.sk/ 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

Doručí sa: 

Na vedomie 

1. Ing. Róbert Školník, Sielnica  84, 962 31  Sielnica 

 

2. ostatným účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou 

  

dotknuté orgány 

3. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Študentská  2084/12, 960 01  Zvolen 

4. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 33  Banská Bystrica 
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5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01  Zvolen 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná  3366/12, 960 01  Zvolen 

  

ostatní 

7. Obec Bzovská Lehôtka, starosta obce, Bzovská Lehôtka  26, 962 62  Sása 

8. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Bystrický rad  2489/25, 960 69  Zvolen 

9. Val*Prok s.r.o., Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok 

10. VIAKORP Zvolen s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen 


