MESTO SVIT
Špeciálny stavebný úrad
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Spoločný obecný úrad Svit

_____________________________________________________________________
Číslo: 1100/2022/02-To

Vo Svite, 12.08.2022

Vybavuje: PhDr.Tomášová, tel.: 052/7875115, mail: karolina.tomasova@svit.sk

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Verejná vyhlášk a
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31 364 501 v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023, ktorá splnomocnila spoločnosť SUDOP Košice, a. s., Žriedlova
1, 040 01 Košice podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebného objektu „SO 402-3805.1 Žst. Svit, obratisko Sládkovičova“ na pozemkoch parc. č. KN-C 114/11, 114/1, 235/1, 477/25
a 235/2 v k. ú. Svit, v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa, časť PODJAZD SVIT". Dňom podania žiadosti
bolo žačaté stavebné konanie.
Územné rozhodnutie bolo vydané Mestom Svit pod č. 995/2022/03-Hy zo dňa 04. júla 2022.
Mesto Svit, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 2 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenia § 3a a § 16 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovalo
žiadosť stavebníka podľa § 61 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní podľa § 62
stavebného zákona rozhodlo takto:
stavebný objekt „SO 402-38-05.1 Žst. Svit, obratisko Sládkovičova“ na pozemkoch parc. č. KNC114/11, 114/1, 235/1, 477/25 a 235/2 v k. ú. Svit, v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate
Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa, časť PODJAZD
SVIT" sa podľa § 66 stavebného zákona a § 16 cestného zákona

p o v o ľ u j e.
Popis stavby:
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh obratiska v tvare „T“. Obratisko bude slúžiť najmä
pre pohodlné otáčanie vozidiel TKO. Navrhované obratisko sa bude napájať na miestnu komunikáciu
– ulica Sládkovičova v úsekovom staničení cca km 0,148 11. Reliéf územia je mierne sklonitý.
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Jestvujúci stav
Jestvujúca cesta - ulica Sládkovičova je miestna obslužná, jednosmerná komunikácia kategórie MOC
6/30, t.j. šírky 5,4 m.
Jestvujúce územie (parc. č. 114/11), kde sa obratisko navrhuje je mierne sklonité, zatrávnené a v
súčasnosti nevyužívané.
Nový stav
Riešené územie a nachádza v intraviláne mesta Svit, v jeho strednej časti v blízkosti železničnej
stanice. Navrhované obratisko sa bude napájať na miestnu komunikáciu – ulica Sládkovičova, ktorá
sa v danom čase napája na cestu I/18 formou kolmej stykovej neriadenej križovatky. Toto napojenie
bude zrušené a miestna komunikácia – ulica Sládkovičova bude zobojsmernená.
Napojenie obratiska na existujúcu miestnu komunikáciu bude riešené prostredníctvom kolmej
stykovej križovatky s kruhovými oblúkmi o polomere 6,0 m. Obratisko je navrhnuté vpravo v smere
úsekového staničenia cca km 0,148 11. Otočka sa vybuduje v šírke 5,0 m a dĺžke 11,0 m. Os
obratiska vedie v ľavej hrane. Pre oddelenie spevnenej plochy obratiska od priestoru komunikácie
Sládkovičovej ulice bude osadený zapustený cestný obrubník na stojato. Pre oddelenie Sládkovičovej
ulice od súbežnej komunikácie (chodníka) sa navrhuje osadenie zapusteného cestného betónového
obrubníka na ležato.
Konštrukčná skladba
-

Betónová dlažba špárová
DL
Hrubé drvené kamenivo
Mechanicky spevnené kamenivo
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny
SPOLU

STN 73 6131
HDK 4/8
UM MSK; 0/31,5 GB STN EN 13285
UM ŠD; 0/31,5 Gc
STN EN 13285

80 mm
30 mm
180 mm
250 mm
540 mm

Minimálny požadovaný modul deformácie na konštrukčnej pláni je Edef,2 ≥ 45 MPa. Požadovaná
miera zhutnenia v aktívnej zóne je Edef,2/Edef,1< 2,5.
Lemovanie
Na lemovanie spevnenej plochy v území bude použitý jeden druh betónového prvku:
-

betónový obrubník cestný so skosením 1000/260/150 mm uloženým nastojato do
lôžka z betónu prostého C12/15-X0 (SK), Cl 1,0 hr. 150 mm s prevýšením 100 mm.
Obrubník na zadnej strane obratiska sa navrhuje uložiť do hrubšieho betónového
lôžka s pevnou bočnou oporou šírky min. 300mm do výšky 50mm pod temeno
obrubníka. Za týmto zadným obrubníkom sa bude nachádzať krajnica šírky min. 1,0m,
následne svahovanie.

Odvodnenie
Odvedenie povrchových vôd je riešené priesakom použitím rozoberateľnej betónovej dlažby, a tiež
pozdĺžnym a priečnym sklonom do líniového žľabu, odkiaľ budú povrchové vody pomocou PVC
potrubia vyústené do okolitého terénu, kde čiastočne vsiaknu a čiastočne sa odparia.
Účel stavby: inžinierska stavba, miestna komunikácia
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Zodpovedný projektant: Ing. Marek Balko, autorizovaná stavebný inžinier 6580*I2

Pre uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená podľa územného rozhodnutia vydaného Mestom Svit pod č. zo
995/2022/03-Hy dňa 04.07.2022, právoplatnosť nadobudlo 04.08.2022.
2. Stavba bude uskutočnené podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorú vypracoval : Ing. Marek Balko, autorizovaná stavebný inžinier 6580*I2, so sídlom
REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, ktorá je súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho odsúhlasenia
projektantom a povolenia stavebného úradu.
3. Pred začatím výkopových prác musí stavebník požiadať správcov inžinierskych sietí
o vytýčenie existujúcich vedení.
4. Stavebník je povinný pri súbehu, resp. križovaní inžinierskych sietí so stavbou rešpektovať
podmienky správcov a príslušné STN.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona na uskutočňovanie stavieb
a príslušné technické normy.
7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k vzniku škôd na
cudzích nehnuteľnostiach a majetku, zároveň zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené
stavebnou činnosťou.
8. Lehota na dokončenie stavby: 12.2024.
9. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník je povinný stavebnému úradu
oznámiť dodávateľa stavby do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom, na ktorom bude uvedené
meno stavebníka, zhotoviteľa, projektanta, orgán, ktorý stavbu povolil, číslo stavebného
povolenia a dátum povolenia.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
12. Vytýčenie stavby stavebník zabezpečí fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou
vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
13. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe.
14. Použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Doklady o overení
požadovaných vlastností a vhodnosti použitých stavebných výrobkov stavebník predloží
stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
15. Stavebný úrad môže určené podmienky v stavebnom povolení upraviť, alebo zmeniť ak
vznikne potreba z hľadiska verejného záujmu.
16. Stavebník je povinný prijať také opatrenia, aby pri realizácii stavebných prác nedošlo
k ohrozeniu cestnej premávky a chodcov na priľahlej komunikácii. Stavebník pri svojej
činnosti nesmie znečisťovať verejné komunikácie. Vozidlá pri výjazde zo staveniska musia
byť riadne očistené.
17. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať príslušný stavebný
úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona. Zároveň stavebník doloží porealizačné
zameranie stavby
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.
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Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods.
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť,
nebola stavba začatá.
Odôvodnenie
Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava,
IČO: 31 364 501 v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., so sídlom Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023, ktorá splnomocnila spoločnosť SUDOP Košice, a. s., Žriedlova
1, 040 01 Košice podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebného objektu „SO 402-3805.1 Žst. Svit, obratisko Sládkovičova“ na pozemkoch parc. č. KN-C 114/11, 114/1, 235/1, 477/25
a 235/2 v k. ú. Svit, v rámci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate
Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa, časť PODJAZD SVIT". Dňom podania žiadosti
bolo žačaté stavebné konanie.
Územné rozhodnutie bolo vydané Mestom Svit pod č. 995/2022/03-Hy zo dňa 04. júla 2022.
Pre predmetnú činnosť "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš
– Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa, časť PODJAZD SVIT" bolo vedené zisťovacie konanie podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon EIA) v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Poprad, odbor
starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie pod č. OU-PP-OSZP-2018/00265/025/PM zo
dňa 03.05.2018, v zmysle ktorého sa predložený zámer nebude posudzovať podľa zákona EIA. Celý
text rozhodnutia je zverejnený na webovej stránke https://www.enviroportal.sk.
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
č. 1100/2022/02-To zo dňa 07.07.2022 bolo doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V stanovenej lehote neboli
vznesené žiadne pripomienky dotknutých orgánov ani námietky účastníkov konania.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona.
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník predložil: 2 x projekt stavby a vyjadrenia a
stanoviská dotknutých orgánov. 2 x dokumentáciu, plnomocenstvá, súhlas vlastníka pozemku
a vyjadrenia dotknutých orgánov.
K projektu stavby sa vyjadrili: Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán
štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody
a krajiny, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresné riaditeľstvo policajného zboru
v Poprade, okresný dopravný inšpektorát; Mesto Svit ako cestný správny orgán, Technické služby
mesta Svit, Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
Východoslovenská distribučná, a. s., Košice; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; SPP-distribúcia, a. s.
Bratislava; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad.
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Stavebný úrad v konaní po preskúmaní a posúdení žiadosti zistil, že umiestnením, uskutočnením ani
budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené záujmy spoločnosti a účastníkov konania. Stavebný úrad nezistil také dôvody, ktoré by
bránili povoleniu stavby, preto v zmysle príslušných právnych predpisov rozhodol tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Predložená dokumentácia je vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle ust. § 45 ods. 2 písm. b)
stavebného zákona. Návrh je v súlade so schváleným ÚPN Mesta Svit a záväznou časťou zmeny č.
14 schválenej VZN Mesta Svit pod č. 6/2019 platnej od 27.09.2019.
Stavebník k predmetným pozemkom predložil súhlas vlastníka k umiestneniu stavby.
Mesto Svit, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny
vydalo dňa 06.06.2022 pod č. j.: MsÚ-2022/945/7537-04/JB rozhodnutie, ktorým bol daný súhlas na
výrub1 ks dreviny na pozemku parc. č. 114/11 v k. ú. Svit.
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy
posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 21.07.2022 pod. č. OU-PP-OSZP-2022/015896-002
záväzné stanovisko, že nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia.
Mesto Svit, ako príslušný špeciálny stavebný úrad, posúdilo žiadosť a dospelo k záveru, že
predmetná stavba zodpovedá z hľadísk starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Žiadosť vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu v zmysle stavebného zákona, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia
Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, položka 60 písm. a) bol uhradený v hodnote 100,– Eur na účet Mesta Svit dňa 01.07.2022.

Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov sa proti tomuto rozhodnutiu možno odvolať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto
rozhodnutia, a to podaním na Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit. Včas podané
odvolanie má odkladný účinok Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.
Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona „Proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby,
územnému rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a kolaudačnému rozhodnutiu,
ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto
nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom
rozhodnutia podľa osobitného predpisu.“
Podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona „Lehota na podanie odvolania podľa odseku 8 je 15
pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolení uvedených v odseku 8.“
Odvolanie sa podá na Meste Svit, ktoré ako príslušný stavebný úrad následne postupuje v zmysle §
140c ods. 10, ods. 11 a ods. 12 stavebného zákona.
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Príloha pre žiadateľa
overená dokumentácia stavby

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu – Mesto Svit . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa
súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Vyvesené dňa: ..........................

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
1. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
2. REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
3. SUDOP Košice, a. s., Žriedlova 1, 040 01 Košice
4. Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
5. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
6. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OPaK, EIA Nábrežie
Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 44 Poprad
8. ,
9. ,,,
cc
;
10. Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit - cestný správny orgán
11. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
12. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
13. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
14. Slovak Telekom, a. s., Poštová 18, P.O. Box D30, 042 01 Košice 1
15. Technické služby mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
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