OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad
č.s.: 2021/00175/1227

V Kunerade 20.09.2021

ROZHODNUTIE
o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií
Obec Kunerad ako príslušný orgán na úseku miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a
účelových komunikácií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej len („cestný zákon“), podľa § 8 ods. 1
cestného zákona, § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon,
v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, ďalej len („správny poriadok“), na základe žiadosti Miroslava Stehna, v zastúpení
Zuzana Stranianková, J.Gabčíka 237/10, 013 13 Raj. Teplice vydáva toto
rozhodnutie,
ktorým povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie par. č. 1190/2 C KN – ulica
Kostolná, k. ú. Kunerad, ktoré sú vo vlastníctve obce Kunerad,
na dobu: od 22.10.2021 do 05.11.2021
za účelom vybudovania elektrickej a vodovodnej prípojky pre stavbu „Novostavba chaty
s celoročným využitím“, postavenej na pozemku parc. č. 454/69 C KN, k.ú. Kunerad, na ktorú
bolo vydané stavebné povolenie č. 2020/00100/1047 dňa 03.11.2020, a nadobudlo
právoplatnosť 30.11.2020.












Elektrická a vodovodná prípojka bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie
overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovali Ing. Kamil Baloga
a Ing. Ľubomír Škripek, autorizovaní stavební inžinieri.
Stavebník písomne/telefonicky oboznámi Obecný úrad o začatí výkopových prác
minimálne deň vopred.
Pred realizáciou výkopových prác vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v oblasti
budúcej výstavby.
Miestnu komunikáciu vyznačiť prenosným dopravným značením, upozorňujúcim na
obmedzenia na miestnej komunikácii v dostatočnej vzdialenosti od miesta výkopu,
minimálne však 30 m od miesta výkopu obojstranne.
Zemina a stavebná suť zo stavebných prác sa nesmie deponovať na komunikácii ani na
inom verejnom priestranstve.
Stromy, uličné stĺpy, fasády domov ochrániť pred poškodením.
Výkop spätne zasypať štrkom, ktorý je potrebné priebežne zhutňovať cca po 20 cm.
Bezodkladne opraviť všetky poruchy na povrchu miestnej komunikácie a chodníka,
ktoré vznikli z dôvodu zvláštneho užívania počas rozkopávky a uviesť miestnu
komunikáciu do pôvodného stavu.
Po uplynutí doby, na ktorú bolo rozhodnutie vydané, je potrebné požiadať o nové
povolenie, v prípade, že zvláštne užívanie miestnej komunikácie si vyžiada ďalší čas.
Zamestnanec Obce Kunerad poverený výkonom štátneho odborného dozoru (ŠOD) v
zmysle § 3c cestného zákona môže tieto podmienky zmeniť alebo doplniť, ak to bude
potrebné v záujme ochrany miestnych komunikácií.
V prípade neukončenia prác v stanovenom termíne alebo neobnovenia príslušného
povolenia, resp. neuvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu a pri nedodržaní
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jednotlivých podmienok tohoto rozhodnutia budú zo strany povoľujúceho orgánu
vyvodené v zmysle § 22c cestného zákona príslušné sankcie.
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.
Pre prevzatie konečných úprav vozovky kontaktovať starostku Obce Kunerad, t.č. 0902
328 892.
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.

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).
Odôvodnenie:
S prihliadnutím na to, že sa účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, podľa § 47 ods. l
správneho poriadku sa od odôvodnenia upúšťa.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a nasl. správneho poriadku podať odvolanie v
lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Kunerad, Hlavná
ulica 60/37, 013 13 Kunerad. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č.
162/2015 Z. z.).
.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
starostka obce

Doručuje sa:
- Miroslav Stehno, v zast. Zuzana Stranianková, J. Gabčíka 237/10, 013 13 Raj. Teplice
- spis
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