
OBEC NESLUŠA
�íslo:795/2018 Nesluša d�a 31.07.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: „Prístupová komunikácia“
- zmena stavby pred jej dokon�ením -

Rozhodnutie

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod�a 5 117 ods. 1 zákona �. 50/1976 Zb.

oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku /stavebný zákon/_ vznení neskorších zmien

adoplnkov

povo�uje

v zmysle 5 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu líniovej stavby: „Prístupová komunikácia“

t_lapozemku �.KN-C 3379/75 a �.KN-C 3379/77 v k.ú. Nesluša žiadate�ovi: Ing. Stanislav

Spirec, bytom Hurbanova 2934/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Na predmetnú stavbu vydal príslušný stavebný úrad — Obec Nesluša stavebné povolenie
d�a 22.07.2013 pod �. 852/137/2013/2-Ing. Sm, ktoré nadobudlo právoplatnos� d�a
23.08.2013.

Pagis navrhovanei zmen]; stavby:
Navrhovaná automobilová komunikácia na vetve „A“ je uvažovaná ako komunikácia ú�elová,

jednopruhová,obojsmerná, šírky 3,50 m.

Navrhovaná automobilová komunikácia na vetve „B“ je uvažovaná ako komunikácia ú�elová,

dvojpruhová,obojsmerná, v celkovej dlžka 154,68 m. Pôvodná šírka komunikácie_3,5_m j; rozšírená
na 5 0 m. Skladba spevnených plôch komunikácie a lemovanie spevnených plôch — ostáva bez zmeny.

Ur�enie �alších podmienok k realizácii stavby:
1. Zmena stavby bude uskuto��ovaná pod�adokumentácie overenej v stavebnom konaní.

ktorá je sú�as�ou tohto rozhodnutia. Proj ektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Roman

Tiso, autorizovanýstavebný inžinier pre konštrukcie inžinierskychstavieb.

2. Akéko�vek �alšie zmeny nesmú by�urobené bez prechádzajúcehopovolenia stavebného
úradu.
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3. Ostatné podmienky. ktoré boli dané v stavebnom povolení vydané pod �.

852/137/2013/02-Ing. Sm zo d�a 22.07.2013 ostávajú V platnosti.
4. Nová lehota na dokon�enie stavby — 5 rokov odo d�a právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5. Vyjadrenia & stanoviská dotknutýchorgánov:

Okresný úrad Žilina,pozemkový alesny' odbor vydal rozhodnutie pod �. OU ZA-PLO

2018/021523—02/Sá zo d�a 29.05.2018. V ktorom odníma po�nohospodárskupôdu natrvalo

pre ú�elyVýstavby prístupovej komunikácie na pozemku �. KN-C 3379/45 a 3379/77

o celkovej výmere 308 1112 v k.ú. Nesluša; schva�ujebilanciu skrývky humusového horizontu

po�nohospodárskejpôdy a ukladá podmienky na zabezpe�enieochrany po�nohospodárskej
pôdy.
Toto právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyzna�eniezmeny druhu pozemku na ostatnú

plochu. Toto rozhodnutie je platné len na odsúhlasený zámer astratí platnos�ak do troch

rokov od jeho právoplamostinebola pôda použitá na uvedený záber.

- Námietky ú�astníkov konania: V stavebnom konaní () zmene stavby neboli uplatnené
žiadne námietky.

Odôvodnenie

D�a 02.07.2018 si podal Ing. Stanislav Špirec,bytom Hurbanova 2934/30, Kysucké
Nové Mesto žiados� o zmenu stavby pred jej dokon�ením na stavbu : „Prístupová
komunikácia“ na pozemku �.KN-C 3379/75 a �.KN-C 3379/77 v k.ú. Nesluša. Na základe

tejto žiadosti stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou za�atie konania ozmene stavby
pod�aust. &61 zákona �.50/1976 Zb. o územnom plánovaní & stavebnom poriadku (stavebný
zákon), vznení neskorších zmien adoplnkov ú�astníkom konania adotknutým orgánom

pozvánkou zo d�a 04.07.2018 & ústne pojednávaniestanovil na 31.07.2018. Ú�astnícikonania

adotknute' orgány boli upovedomení, že svoje námietky apripomíenky si môžu uplatni�
v stanovenej lehote. Námietky a pripomienky neboli uplatnené.

Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Nesluša pod �. 852/137/2013/2-

Ing.Sm zo d�a 22.07.2013.

Stavebný úrad vuskuto�nenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiados�
o zmene uvedenej stavby z h�adísk uvedených v 5 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že
uskuto�nením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva aoprávnene' záujmy ú�astmkov konania.

Dokumentácia stavby sp��apožiadavky ur�ené v ust. &43d stavebného zákona.

Vuskuto�nenom konaní neboli uplatnené žiadne námietky apripomienky. Požiadavky

dotknutých orgánov — Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor - boli zahrnuté do

podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe výsledkov uskuto�neného konania bolo rozhodnuté tak. ako je (o uvedené

vo výrokovej �asti tohoto rozhodnutia.



Pou�enie

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo d�a jeho doru�enia môžu ú�astníci konania

odvola� na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad. 023 41 Nesluša �.978). O odvolaní rozhodne

Okresný úrad Žilina. odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúma� súdom až po vy�erpaní riadneho opravného

prostriedku.

Žiadate�uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR �. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
- 100 eur.

Ing. Zuzana Jancová

starostka obce

Toto rozhodnutie sa pod�a & 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje ú�astníkom

konania verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia na 15 dni na úradnej tabuli

a internetovej stránke obce Nesluša. Posledný de� tejto lehoty je d�om doru�enia.

Vyvesene' d�a: ...... '. .................... Zvesené d�a: ..................................................

Pe�iatka a podpis oprávneného/ú�lsmpmnobne:

Doru�í sa

- ú�astníkom konania verejnou vyhlášk u

1. Ing. Stanislav Špirec,Hurbanov 934/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto

2. Ing. Roman Tiso, Žitná 13, 010 0 Žilina (projektant)
— dotknutýmorgánom:

3. Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti () ŽP, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Co: Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

beavuje. Z. Mar�anová

C.t. 041/433 9350
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