OBEC

ALEKŠINCE

Obecný úrad Alekšince, č.d. 389, 951 22 Alekšince
Číslo: SP o443/2018-003-Ing.Ki

V Alekšinciach, dňa 06.06.2018

OZNÁMENIE
-verejná
V e c:

vyhláška-

Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní
a oznámenie o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 03.05.2018 podal stavebník: Ľubomír Hollý bytom č.d. 44, 951 15 Štefanovičová (ďalej
len „stavebník“), zastúpený splnomocneným zástupcom spoločnosťou Delta Inžiniering s.r.o. so
sídlom Teslova 85, 951 41 Lužianky, na obec Alekšince žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu (novostavby):
„Novostavba rodinného domu“
- Alekšince -

v rozsahu stavby:
SO 01 – Rodinný dom:
-

-

parc.č. registra „C“ 498/57 k.ú. Alekšince;
navrhovaný rodinný dom bude jednopodlažný, zastrešený valbovou strechou, nepodpivničený,
v rodinnom dome bude jedna bytová jednotka, dispozičné riešenie – vstup, WC, komora, spálňa,
2x izba, obývacia izba + jedáleň + kuchyňa, technická miestnosť, kúpeľňa, chodba, terasa;
súčasťou navrhovaného rodinného domu budú rozvody zdravotechniky, elektroinštalácia, bleskozvod,
plynoinštalácia, vykurovanie(kotol – podlahové kúrenie, TÚV – solárne panely);
umiestnenie stavby je navrhované nasledovne:
Osadenie stavby „SO 01 – Rodinný dom“ od hraníc susedných pozemkov:
- navrhovaná stavba rodinného domu bude osadená vo vzdialenosti min. 1,3m od hranice pozemku
parc.č. 501/1 k.ú. Alekšince;
- navrhovaná stavba rodinného domu bude osadená vo vzdialenosti min. 5,21m od hranice pozemku
parc.č. 498/24 k.ú. Alekšince;
- navrhovaná stavba rodinného domu bude osadená vo vzdialenosti min. 16,91m od hranice pozemku
parc.č. 498/48 k.ú. Alekšince;
- navrhovaná stavba rodinného domu bude osadená vo vzdialenosti 3,865m od hranice pozemku
parc.č. 498/19 k.ú. Alekšince (v mieste styku pozemkov parc.č. 501/1, 501/2, 498/19 a 498/57 k.ú.
Alekšince);
- navrhovaná stavba rodinného domu bude osadená vo vzdialenosti 9,28m od hranice pozemku
parc.č. 498/20 k.ú. Alekšince (v mieste styku pozemkov parc.č. 498/20, 498/24 a 498/57 k.ú.
Alekšince);
Osadenie stavby „SO 01 – Rodinný dom“ od susedných stavieb:
- navrhovaná stavba rodinného domu bude osadená vo vzdialenosti min. 25,70m od stavby
na pozemku parc.č. 498/59 k.ú. Alekšince;
- ostatné susedné pozemky sú v súčasnosti nezastavané;
Výškové osadenie stavby „SO 01 – Rodinný dom“:
- max. výška strechy bude + 5,700m od ± 0,000;
- max. výška strechy vrátane komína bude + 6,350m od ± 0,000;
- ± 0,000 = navrhovaná podlaha I.NP;
Pôdorysné rozmery stavby „SO 01 – Rodinný dom“:
- rodinný dom bude skoro štvorcového tvaru, pôdorysných rozmerov 11,3m x 11,1m, terasa bude
tvaru písmena L, pôdorysných rozmerov 3,00 x 6,805 x 10,80 x 2,00m;

SO 02
-

–

Vodovodná prípojka:

parc.č. registra „C“ 498/57, 501/1 k.ú. Alekšince;
verejná časť – navrhovaná vodovodná prípojka HDPE D32 bude zrealizovaná od bodu napojenia
na verejný vodovod až po navrhovanú vodomernú šachtu osadenú na pozemku stavebníka
vo vzdialenosti max. 1,0m od hranice pozemku (parc.č. 501/1 k.ú. Alekšince), dĺžka prípojky cca 9,0m;
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-

domová časť – od navrhovanej vodomernej šachty umiestnenej na pozemku stavebníka potrubím
D 32, dĺžka po RD bude cca 8,00m;

SO 03
-

-

-

Kanalizačná prípojka + žumpa:

–

Plynová prípojka:

parc.č. registra „C“ 498/57, 501/1 k.ú. Alekšince;
verejná časť – STL plynovodná prípojka PE D 32 (STL pripojovací plynovod) bude napojená
na existujúci STL distribučný plynovod PE D50, PN 300kPa vedený v ceste, dĺžka STL pripojovacieho
plynovodu bude cca 2,50m, STL pripojovací plynovod bude vyvedený do skrine merania a regulácie,
ktorá bude osadená na hranici pozemku;
domová časť – NTL plynové potrubie DN 25 bude vedené v zemi až po navrhovaný rodinný dom,
z prvej odbočky bude napojený plynový kotol, ďalej bude potrubie pokračovať okolo RD a bude
ukončené v kuchyni, pri plynovom spotrebiči (sporáku);

SO 06
-

–

parc.č. registra „C“ 498/57 k.ú. Alekšince;
navrhovaná kanalizačná prípojka DN 150 splaškových vôd bude zaústená do navrhovanej 10m3
osadenej na pozemku stavebníka – parc.č. 498/57 k.ú. Alekšince;

SO 05
-

Elektrické prípojka:

parc.č. registra „C“ 498/57, 501/1, 501/2 k.ú. Alekšince;
parc.č. registra „E“ 278/201 (jej súčasťou je pozemok parc.č. registra „C“ 278/11 bez založeného LV)
k.ú. Alekšince;
verejná časť – navrhovaný rodinný dom bude napojený na verejnú distribučnú sieť káblovou prípojkou
zo vzdušného vedenia, z existujúceho stĺpu č. 99 káblom NAVY – J 4Bx25 zakončenej v skrini SPP2,
z nej bude káblom NAVY – J 4Bx35 vedeným v zemi napojený navrhovaný elektromerový rozvádzač
RE umiestnený v oplotení (na hranici pozemku parc.č. 498/57 a 501/1 k.ú. Alekšince);
domová časť – navrhovaný rodinný dom bude napojený z navrhovaného elektromerového rozvádzača
RE káblovou prípojkou NAVY – J 4Bx16 vedenou v zemi a zakončenou v domovom rozvádzači RD;

SO 04
-

–

–

Oplotenie:

parc.č. 498/49, 498/57 k.ú. Alekšince;
oplotenie od parc.č. 498/19 k.ú. Alekšince je navrhnuté z DBT tvárnic uložených na základoch, výšky
1500mm od existujúceho terénu, ostatné oplotenie bude pletivové a to oceľové stĺpiky + poplastované
pletivo, výšky 1800mm;

parcelné číslo

:

parc.č. registra „C“ 498/49, 498/57, 501/1, 501/2;
parc.č. registra „E“ 278/201;

ku ktorým má

:

parc.č. 498/49 stavebník vlastnícke právo na základe LV č. 975
(z parc.č. 498/49 bol geometrickým plánom č. 19/2018 oddelený
pozemok parc.č. 498/57 k odňatiu z PPF);
parc.č. registra „C“ 501/1, 501/2 stavebník súhlas vlastníka –
obec Alekšince (LV č. 1069), súhlas č. 2018/443-3 zo dňa
18.05.2018;
parc.č. registra „E“ 278/201 stavebník súhlas vlastníka – obec
Alekšince (LV č. 608), súhlas č. 2018/443-3 zo dňa 18.05.2018;

katastrálne územie

:

Alekšince;

účel stavby

:

pozemná stavba – bytová budova – rodinný dom;

charakter stavby

:

stavba trvalá;

termín na dokončenie stavby :

do 31.12.2018;

stavebník

Ľubomír Hollý bytom č.d. 44, 951 15 Štefanovičová.

:
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Nakoľko navrhovaná stavba je podľa §139b ods.1 písmeno a) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) jednoduchou stavbou, stavebný úrad v súlade s § 39a ods.4 stavebného zákona spojil
územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, nakoľko sú podmienky umiestnenia
jednoznačné vzhľadom na pomery v území.
Uvedeným dňom podania bolo začatí konanie v spojenom stavebnom a územnom konaní.
Obec Alekšince, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v súlade s § 61 ods. 1, § 61 ods. 4 a § 61 ods. 6 stavebného zákona a v súlade
s § 18 ods. 3 a § 26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
oznamuje
začatie konania v spojenom stavebnom a územnom konaní účastníkom konania (§ 61 ods. 4
stavebného zákona, § 26 ods. 1 správneho poriadku) v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku
verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne, obvyklou formou.
V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že účastníci konania môžu
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.
Zároveň v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov
konania, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia dotknuté orgány svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý
z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenie účastníkom konania
sa považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli obce Alekšince resp. na internetovej
stránke obce Alekšince.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá počas konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené
osobitne, obvyklou formou.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na meste Nitra, Mestskom úrade v Nitre,
Štefánikova 60, v dňoch pondelok v čase od 800 do 1500 hod., v stredu v čase od 800 do 1645 hod.
u vybavujúceho referenta (Ing. Kimleová, kancelária č. 531), v dňoch utorok a štvrtok v čase
od 800 do 1500 hod. a v piatok v čase od 800 do 1345 hod. prostredníctvom službukonajúceho
pracovníka oddelenia stavebného poriadku na Klientskom centre.

Radoslav
Ťapušík
starosta obce
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Doručí sa verejnou vyhláškou konania (veľký počet účastníkov konania, neznámi účastníci konania, neznámy pobyt
účastníkov konania – v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 18 ods.3, § 26 ods.1správneho poriadku)
- zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku –
k oznámeniu č. SP o443/2018-003-Ing.Ki – 06.06.2018:
1.

Obec Alekšince – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené dňa : .....................................

2.

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

Internetová stránka obce Alekšince - zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa : .....................................

Ukončené dňa : ................. ..................

Na vedomie stavebníkovi:
3. Ľubomír Hollý, č.d. 44, 951 15 Štefanovičová – poštu preberie splnomocnený zástupca spoločnosť
Delta Inžiniering s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky
Doručí sa dotknutým orgánom:
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č.8, 949 01 Nitra
5. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a krajiny,
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
6. Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
7. Ing. Jozef Vyskoč, EKOSTAVING – Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra
8. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12. Obec Alekšince, orgán štátnej vodnej správy + orgán štátnej správy ochrany ovzdušia

