OBEC NIŽNÝ HRUŠOV
___________________________________________________________________________
K č.OcÚ-S2020/00319

Nižný Hrušov, 20.08.2020

Vec
Súhlas k uloženiu prípojok stavby na verejné rozvodné siete, na pozemku vo vlastníctve
Obce Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrušov ako vlastník pozemku parcela EKN 4025, LV číslo 1930 k.ú. Nižný
Hrušov a ako majetkový správca miestnej komunikácie s názvom ulice Huštak, v súlade s ust.
§ 8 ods. (1) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení nesk. predpisov
(cestný zákon), súhlasí s uložením podzemného vedenia vodovodnej prípojky a s realizáciou
napojenia kanalizačnej prípojky na vyššie uvedenej parcele vo vlastníctve obce pod telesom
miestnej komunikácie a v jej krajnici, pre napojenie novostavby rodinného domu, ktorý sa má
uskutočniť na parcelách CKN číslo 651 a 652 k.ú. Nižný Hrušov, stavebníkom ktorej je Lucia
Ferková bytom Nižný Hrušov 298. Trasa navrhovanej vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky vyplýva z projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Arch. Peter
Dzurco, výkres č.1 Situácia, z obdobia 01/2020
Súhlas sa vydáva za dodržania týchto podmienok:
•Vodovodné potrubie pod telesom miestnej komunikácie požadujeme uložiť do chráničky.
•Pred realizáciou prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení
prostredníctvom ich správcov a bude dbať na ochranu vedení, vrátane dodržania podmienok
uvedených v stanoviskách SPP-D a.s. Bratislava, vyj.č. TD/NS/0227/2020/Va, VVS a.s.
závod Vranov n.T. vyj. č. 25285/2020/O, Okresné riaditeľstvo policajného zboru SROkresný dopravný inšpektorát - záv. stanovisko číslo ORPZ-VT-ODI-155-104/2020.
•Žiadateľ (stavebník) je povinný zabezpečiť stabilitu cestného telesa v mieste realizácie
podvŕtavky a funkčnosť odvodnenia cesty.
•Počas realizácie prác na zriadení vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.
•Obec Nižný Hrušov ako majetkový správca miestnej komunikácie na parcele EKN číslo
4025 k.ú. Nižný Hrušov žiada stavebníka, aby k začatiu stavebných prác, v priebehu a po ich
ukončení, prizval starostu obce na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po
realizácií prác, čo bude vykonané formou zápisu.
•Akýkoľvek iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať s Obcou Nižný Hrušov.
•Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté Obci Nižný Hrušov
v dôsledku chybného prevedenia prác, po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania.
•Počas realizácie prác nesmie dôjsť k narušeniu miestnej komunikácie a k jej znečisteniu.
V prípade, že pri stavebných prácach dôjde k znečisteniu vozovky, je stavebník povinný
v zmysle § 9 ods. 5) cestného zákona závadu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť
a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Na vozovke nesmie byť skladovaný stavebný
materiál ani zemina z technologických výkopov, ktoré musia byť riadne označené
a zabezpečené proti prípadnému pádu osôb.
•O úhrade prípadných škôd, ktoré, ak by boli spôsobené na majetku iných vlastníkov vplyvom
uskutočňovania prác na realizácií vodovodnej prípojky a na realizácií podvŕtavky, platia
príslušné ustanovenia občianskeho, (obchodného) zákonníka, zákona o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách, zákona o energetike, cestného zákona a i.
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Tento súhlas nenahrádza stavebné povolenie a iné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy alebo opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Ján F e n č á k
starosta
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