OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
č.r.: R031/857/00097/2020
č.s.: 857/00097/2020

Kunerad 11.09.2020
Vybavuje: Ing. Mičuchová

ROZHODNUTIE
Obec Kunerad ako príslušný orgán podľa § 8 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných
komunikáciách v úplnom znení vyhlásenom v Zbierke zákonov NR SR č. 193/1997 Z.z., § 11
ods. 1), § 2 ods. a) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č.71/67 Zb. o správnom konaní
/správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť, ktorú podal dňa
07.09.2020 pod č. R2020/791 žiadateľ:
„Jaroslav Prieložný, Kunerad 231, 013 13 Kunerad“,
na rozkopanie miestnej komunikácie par. č. C KN 1193, k.ú. Kunerad, ktorá je vo vlastníctve
obce Kunerad, za účelom vybudovania „vodovodnej a kanalizačnej prípojky“, pre stavbu
„Novostavba RD + prípojky inž. sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina)“, postavenú na
pozemku parc. č. C KN 466/1 a 466/8, k.ú. Kunerad, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
č. 409/14/2018/W dňa 19.09.2018, a nadobudlo právoplatnosť 29.10.2018. Vodovodná
a kanalizačná prípojka bude uložená na pozemkoch parc. č. C KN 466/7 a 1193, k.ú. Kunerad.
Obec Kunerad, po preskúmaní žiadosti vydáva
POVOLENIE
na zvláštne užívanie – rozkopanie miestnej komunikácie par. číslo C KN 1193, k.ú. Kunerad,
ktorá je vo vlastníctve obce Kunerad, za účelom vybudovania stavby „Vodovodná
a kanalizačná prípojka“ pre stavbu „Novostavba RD + prípojky inž. sietí (voda, kanalizácia,
plyn, elektrina)“ postavenú na parc.č. C KN 466/1 a 466/8, k.ú. Kunerad, za týchto
podmienok:
1.








Pred realizáciou výkopových prác vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v oblasti
budúcej výstavby.
Vodovodná a kanalizačná prípojka bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie,
ktorú vypracovala Emil Grbál. Situačný výkres č. 1 v mierke 1:500 je prílohou tohto
rozhodnutia.
Stavebník písomne (resp. elektronicky) oboznámi Obecný úrad o presnom dátume
a čase vykonania rozkopania miestnej komunikácie par. č. C KN 1193, k.ú.
Kunerad.
Zemina z výkopu sa nesmie umiestniť na verejné priestranstvo. Prebytočný stavebný
a výkopový materiál z výstavby je povinnosť odviesť na povolenú skládku v zmysle
zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Po ukončení prác uviesť bezodkladne miestnu komunikáciu do pôvodného stavu, aby
bola plne funkčná a prejazdná, konečné úpravy prevezme starostka Obce Kunerad, t.č.
0902 328 892.
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V prípade havárie počas výstavby vykonať okamžité opatrenia na zaistenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky a bezodkladne o tom upovedomiť správcu a majiteľa
miestnej komunikácie, Obec Kunerad.
 Zemné a montážne práce realizuje žiadateľ v termíne od 26.10.2020 do 30.10.2020.
 Práce budú vykonané za dozoru správcu verejného priestranstva a miestnej
komunikácie.
2. Stavba vodovodnej prípojky musí byť riadne označená vodorovným dopravným
značením podľa Vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení, a to takto:
 V prípade uzatvorenia časti miestnej komunikácie parc. č. C KN 1193, k.ú. Kunerad,
na čas nevyhnutne nutný na vykonanie rozkopania pre vodovodnú a kanalizačnú
prípojku, osadiť dopravné značenie o uzavretí časti miestnej komunikácie par. číslo C
KN 1193, v k.ú Kunerad a o obchádzke tejto komunikácie na miestach :
- križovatka ulice Kuneradce a ulice Povrázky,
- križovatka ulice Hlavná a ulice Povrázky.
 Počas trvanie zemných a montážnych prác osadiť dopravné značenie o práci na ceste,
s doplnkovou tabuľou o znížení rýchlosti 30km/h vo vzdialenosti 200 m od miesta
výkopu obojsmerne.
3. Žiadateľ sa zaväzuje, že počas 36 mesiacov odo dňa odovzdania verejného priestranstva do
správy obce Kunerad, bude zabezpečovať priebežne bez meškania odstránenie nedostatkov,
ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev, alebo poklesom výplne
výkopu a bude uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto nedostatkov.
3. Ak uložené podmienky žiadateľ nedodrží, budú mu až do splnenia ukladané pokuty
v zmysle § 22a zák. č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
4. Obec Kunerad si vyhradzuje právo toto povolenie pozmeniť alebo doplniť.
5. Za vykonanie zemných prác a dodržiavanie podmienok uvedených v tomto povolení
zodpovedá žiadateľ Jaroslav Prieložný, Kunerad 231, 013 13 Rajecké Teplice.
Odôvodnenie:
Obec Kunerad, špeciálny stavebný úrad po preskúmaní žiadosti vydáva povolenie na
zvláštne užívanie – rozkopanie miestnej komunikácie par. číslo C KN 1193, k.ú. Kunerad, vo
vlastníctve obce Kunerad, pre žiadateľa Jaroslav Prieložný, Kunerad 231, 013 13 Rajecké
Teplice, ktorý požiadal o rozkopanie miestnej komunikácie par. číslo C KN 1193 v k.ú.
Kunerad, za účelom vybudovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky, pre „Novostavba RD +
prípojky inž. sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina) “, ktorá je navrhovaná na parc. č. C KN
466/1 a 466/8, k.ú. Kunerad, vlastnícke práva sú uvedené na LV 1024.
Na stavbu „Novostavba RD + prípojky inž. sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina)“,
ktorá je postavená na parcele č. C KN 466/1 a 466/8, k.ú. Kunerad bolo vydané stavebné
povolenie č.409/14/2018/W dňa 19.09.2018, Obcou Kunerad, pre žiadateľa Jaroslav Prieložný,
Kunerad 231, 013 13 Rajecké Teplice.
Zemné a montážne práce budú zrealizované v termíne od 26.10.2020 do 30.10.2020.
Za opravu verejného priestranstva a miestnej komunikácie zodpovedá žiadateľ Jaroslav
Prieložný, Kunerad 231, 013 13 Rajecké Teplice.
Za toto rozhodnutie sa žiadateľovi vyrubuje správny poplatok vo výške 80,00 €,
(vyrubenie správneho poplatku v zmysle § 1 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka č. 82 a uznesenia OZ Kunerad č.
17/222/2020 zo dňa 18.05.2020).
Telefón: 041 5493713
0902328892
Fax:
041 5493713

E-mail: oukunerad@rajec.net
Internet: www.obeckunerad.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žilina
Číslo účtu: 921528 432∕ 0200

IČO: 00648892
DIČ: 2020638998

OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na
Obec Kunerad, Hlavná 60/37, 013 13, podľa §54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie je možno po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmať
správnym súdom, povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na
prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného
prostriedku oprávnená.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce
Doručuje sa:
- Jaroslav Prieložný, Kunerad 231, 013 13 Kunerad
- spis
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