
MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU
MESTSKÝ ÚRAD KRÁSNO NAD KYSUCOU

ULICA 1. MÁJA 1255, 023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU

Výst. č. 1587/2017 V Krásne nad Kysucou, dňa 21.12.2017

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. 1 a § 119 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zákon), prerokovala žiadosť navrhovateľa „Obec Zborov nad Bystricou, 
v zastúpení PaedDr. Jurajom Hlavatým, starostom obce, ICO: 00314366, so sídlom Zborov nad 
Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou “ zo dňa 27.11.2017 na vydanie stavebného povolenia 
na stavbu „Obnova futbalového ihriska Zborov nad Bystricou“ na pozemku pare. č. CKN 4143/1, 
totožná s parcelami EKN 7068 a 7065 v kat. území Zborov nad Bystricou podľa § 37, § 39a, § 62 
a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti 
rozhodla takto:

na pozemku pare. č. CKN 4143/1, totožná s parcelami EKN 7068 a 7065 v kat. území Zborov nad 
Bystricou sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona

Stavba:

„Obnova futbalového ihriska Zborov nad Bystricou“

P O V O Ľ U J E .

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši obnovu trávnika futbalového ihriska a inštaláciu závlahového 
systému.

Technické údaje stavby:
Obnovená plocha trávnika futbalového ihriska: 7 040 m2

Objektová skladba povoľovanej stavby:
SO 01 Obnova trávnika futbalového ihriska -  prírodný trávnatý koberec



Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku pare. č. CKN 4143/1, totožná s parcelami EKN 7068 

a 7065 v kat. území Zborov nad Bystricou, podľa situácie, ktorá je súčasťou projektovej 
dokumentácie a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu.

3. Projektant je zodpovedný za vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálne 
platnými právnymi predpismi a technickými normami SR.

4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
v zmysle § 48 stavebného zákona.

6. Pred začatím prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie všetkých inžinierských sietí a káblov, 
ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

7. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2019. V prípade nedodržania termínu ukončenia 
stavby je stavebník povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby ojej predĺženie.

8. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy je stavebník 
povinný likvidovať v zmysle zákona o odpadoch a VZN obce. Ku kolaudácii stavby je 
stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

9. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť 
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

10. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu k stavenisku 
vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na vlastné náklady 
prevádzať jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku 
stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamžite 
do pôvodného technického stavu.

11. Stavebník nesmie stavebnými prácami zasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom 
dotknutých stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a 
právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania.

12. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou 
alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou 
zodpovedá stavebník a zhotoviteľ stavby.

13. Na stavbu budú použité stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov.
14. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
15. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno 

zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania, ktorý bude 
zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.

16. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: CKN 4143/1 -  ostatná plocha

Projektovú dokumentáciu vypracoval: MOTION CONSTRUCTION s.r.o., IČO: 06163076,
Ing. Ivo Švarc, zodpovedný projektant, so sídlom 169 00 Praha - Bŕevnov, Na Petynce 123/47



Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
Pripomienky a námietky účastníkov konania neboli v konaní vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
§ 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stavebné povolenie stráca platnosť v zmysle 
§ 67 ods. 2 stavebného zákona, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť.

O D Ô V O D N E N I E
Stavebný úrad zahájil konanie na základe žiadosti stavebníka. Zahájenie konania oznámil všetkým 
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 30.11.2017 s tým, že ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním nariadil na deň 21.12.2017 na Obecnom úrade v Zborové nad 
Bystricou. Ostatným účastníkom konania oznámil termín ústneho konania spojeného s miestnym 
zisťovaním prostredníctvom verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli Mesta Krásno nad 
Kysucou a Obce Zborov nad Bystricou po dobu 15 dní. Pripomienky a námietky účastníkov 
konania neboli v konaní vznesené. Stavebný úrad spojil podľa ustanovenia § 39a stavebného 
zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, nakoľko boli splnené podmienky 
pre spojenie konaní. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 
stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním 
nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia spĺňa 
základné požiadavky na stavby stanovené § 43 d a § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad 
v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
správny poriadok,) proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Obec Zborov nad Bystricou. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. správneho 
poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku.

Príloha: Situácia umiestnenia stavby 

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Obec Zborov nad Bystricou, PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova č. 95, 022 01 Čadca
2. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca
3. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
4. SVP, š.p., Správa povodia stredného Váhu I., č. budovy 1/97, 020 71 Nimnica



Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje v súlade 
s ustanovením § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, 

vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Obecného úradu v Zborové nad Bystricou a Mestského úradu v Krásne nad Kysucou.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, 
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: t f . U - t t V ZVESENÉ DŇA:

MESTO
KRÁSMO 0 i í Y S U C O ^

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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