Obec Nižný Hrabovec
Číslo: OcÚ/137/2021St

Nižný Hrabovec, 29.04.2021

OBEC NIŽNÝ HRUŠOV, IČO 00 332 607
Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
Vec
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby: Multifunkčné ihrisko 40x 20 m v k.ú. Nižný Hrušov, z toho
„SO- 01- OPLOTENIE, SO- 02 OSVETLENIE IHRISKA“.
Obec Nižný Hrušov, IČO 00 332 607 ako stavebník, dňa 28.04.2021 ohlásila stavbu:
Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m v k.ú. Nižný Hrušov, z toho objekt: „SO- 01 OPLOTENIE a SO- 02
OSVETLENIE IHRISKA“, (§ 139b, ods. (7), písm. b) a písm. c) ) zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na
parcele číslo 455/1 k.ú. Nižný Hrušov.
Pre umiestnenie „Multifunkčného ihriska 40 x 40m, ktorého súčasťou sú aj objekty SO-01 Oplotenie a
SO-02 Osvetlenie ihriska, bolo dňa 02.06.2017 pod číslom 136 2017-03, vydané územné rozhodnutie
o využívaní územia spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby. Platnosť citovaného územného
rozhodnutia bola opakovane predĺžená rozhodnutím číslo 174/2019-03 zo dňa 20.05.2019
a rozhodnutím číslo OcU 110/2021-S-03, zo dňa 27.04.2021.
Opis ohlasovanej stavby:
SO- 01 Oplotenie
Oplotenie bude zrealizované po obvode hracej plochy multifunkčného ihriska. Bude realizované
kombináciou sendvičových mantinelov (ALC) hr. 6 mm s rozmermi 2200x1000 mm a žiarovo
zinkovaných stĺpikov oplotenia spájané vrchným stužením cez „T“ profily, ktoré budú slúžiť na
spevnenie oplotenia. Súčasťou oplotenia ihriska budú ochranné siete v celkovej výške 4 m, 3 m nad
mantinelovým systémom a to po celom obvode ihriska ( vrátane vypustených vstupov). Ochranná sieť
bude z nylonového materiálu (vysoko odolný voči UV žiareniu a odolné voči klimatickým zmenám).
V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky na kratších stranách ihriska.
SO- 02 Osvetlenie ihriska
Projekt elektrickej inštalácie rieši inštalovanie a napojenie vonkajšieho osvetlenia multifunkčného
ihriska. Jedna sa o inštalovanie el. vývodov z rozvádzača osvetlenia (RO)- káblami CYKY-J 3 x 1,5
mm2 pre štyri metalhalogénové reflektory, ktoré sa majú umiestniť v štyroch trubkových stožiaroch,
uchytené prostredníctvom T kusov s úchytom pre svietidlá. Elektrický prívod do rozvádzača
osvetlenia, bude napojený z napájacieho bodu HR IJ C25A, káblom CYKY-J 3 x 4 mm do rozvádzača
osvetlenia pre multifunkčné ihrisko. Elektrický prívod z jestvujúcej el. prípojky vrátane istenia, bude
riešený v samostatnej dokumentácií.
Obec Nižný Hrabovec, ako stavebný úrad a správny orgán vecne príslušný podľa § 117 ods.
(l) stavebného zákona, v spojení s 119 ods. (3) citovaného zákona ako určený stavebný úrad, v zmysle
§ 57 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s § 5 vyhl. č. 453/ 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, proti uskutočneniu stavby v rozsahu uvedenom v ohlásení a v podľa
projektovej dokumentácie s názvom „Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m – SO -01- Oplotenie a
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SO- 02-Osvetlenie ihriska“ na parcele číslo 455/1 k.ú. Nižný Hrušov, dokumentácia z obdobia
04/2017, zodpovedný projektant Ing. Arch Tibor Gombarček- autorizovaný architekt, reg.č. 1221AA
a Ing. Miroslav Kardoš- elektrotechnik špecialista, reg.č. 145/IBB /96- AZ PA, B E1,
nemá námietky.

UPOZORNENIE
•Pri uskutočňovaní stavby sa majú dodržať príslušné právne a technické normy v oblasti realizácie
inžinierskych stavieb a dodržať technologický postup pri montáži oplotenia a pri realizácii
elektroinštalácie.
•Stavbu uskutoční zhotoviteľ, ktorý bude vybraný vo výberovom konaní. Zhotoviteľ stavebných úprav
zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Povinnosti a oprávnenia
stavbyvedúceho vyplývajú z § 46a stavebného zákona.
•Dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, na ochranu životného
prostredia v okolí stavby ako aj dbať na to, aby realizáciou stavby neboli obmedzované susedné
nehnuteľnosti a prístupové komunikácie. Dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na
bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa v priestore
ihriska a v jeho okolí. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne
účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod.
•Dopravné napojenie areálu je existujúce, cez jestvujúci vjazd z miestnej komunikácie obce Nižný
Hrušov.
•V rámci realizácie stavby dbať na ochranu prípadných rozvodov pozemných vedení, ktoré by sa
mohli nachádzať v priestore parcely č. 455/1 k.ú. Nižný Hrušov, resp. pred citovanou parcelou. Pred
začatím stavby je potrebné prostredníctvom správcov požiadať o ich vytýčenie a pri realizácií prác
dbať na ich ochranu. Existujúce nadzemné vedenia elektrickej siete, ktorej prvky sú viditeľné v teréne
je potrebné chrániť.
•Pri stavbe použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného
predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z.z.
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK certifikáty (vyhotovené
v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK
certifikáty, alebo SK technické posúdenie, stavebník uchová pre prípad kontroly.
•V prípade, že pri realizácií osvetlenia ihriska vznikne potreba riešiť zmenu jestvujúcej elektrickej
prípojky, stavebník potrebu zmeny prerokuje s VSD a.s. a požiada o určenie pripojovacích
podmienok. Prípadná zmena el. prípojky musí byť uskutočnená v súlade s platnými STN v oblasti
energetiky, v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z o energetike a v súlade s ostatnými súvisiacimi
normami a predpismi. Pri uskutočnení stavby na základe tohto ohlásenia, pri uskutočnení
multifunkčného ihriska dodržať platné zásady bezpečnosti práce tak, aby pri uskutočnení stavebnej
akcie nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a
spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení.
•S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby sa má nakladať v zmysle platnej legislatívy
v odpadovom hospodárstve.
•Stavba sa má realizovať aj v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti.
•O náhradách škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavebných úprav na základe tohto ohlásenia,
platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike,
telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách cestného
zákona a iných príslušných zák. ustanovení.
•Toto oznámenie nenahrádza, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov (§ 126 a140b stavebného zákona), požadované podľa osobitných predpisov a pri
Pri realizácií stavebných úprav a pri užívaní stavby musia byť rešpektované požiadavky uvedené
v jednotlivých stanoviskách.
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•Stavebník môže začať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa, kedy mu bude doručené toto
oznámenie k ohláseniu.
•Ohlásená stavba SO- 1 a SO- 02 nepodliehajú kolaudácií podľa § 76 stavebného zákona.
Toto oznámenie k ohláseniu nie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.

Mgr. Marcela Pčolinská

starostka obce

Doručí sa
-Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby

Poznámka
Na základe územného rozhodnutia číslo 136/2017- 03 zo dňa 02.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
04.07.2017, Obec Nižný Hrabovec ako stavebný úrad, vydala dňa 19.06.2017 pod číslom 180/2017- 02, kladné
oznámenie k ohláseniu stavby: „Multifunkčné ihrisko 40 x 20 m – SO-01-Oplotenie a SO-02-Osvetlenie
ihriska“ na parcele číslo 455/1 k.ú. Nižný Hrušov, pre stavebníka Obec Nižný Hrušov. Nakoľko so stavbou
sa nezačalo v dvojročnej lehote, t.j. v dobe platnosti citovaného ohlásenia, ohlásenie stratilo platnosť, preto sa
nahrádza týmto novým oznámením k ohláseniu. Predpoklady, za ktorých bolo toto nové oznámenie k ohláseniu
vydané, sa nezmenili.
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