OBEC SUČANY
Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. 950/174/2016-Ma

V Martine 27.06.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec:
Ing. Jozef Sága a MUDr. Ivana Ságová, obaja bytom 1. mája 31, 038 52 Sučany,
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prekládka NN vedenia“ na pozemkoch parc.
reg. CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3 (parcela EKN č. 1995) k. ú. Sučany

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom a
stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba „Prekládka NN vedenia“, na pozemkoch parc. reg. CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3 (parcela
EKN č. 1995) k. ú. Sučany, sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č.
435/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebníkom:
Ing. Jozef Sága a MUDr. Ivana Ságová, obaja bytom 1. mája 31, 038 52 Sučany

povoľuje.
1. Stavba obsahuje: rieši preloženie vzdušného vedenia SSE-D a ďalších slaboprúdových
vedení do zeme, z dôvodu plánovanej nadstavby Polyfunkčného objektu,
v rozsahu jedného poľa – t.j. medzi dvoma podpernými bodmi NN
distribučnej siete.
SO 01: Demontáž:
- Demontovaný bet. stožiar parc. reg. CKN č. 858
- Demontáž vodiča dl. 128m
- Demontáž konzoly 1200mm s izolátormi
- Demontuje sa závesný kábekl NNprípojky k domu č. 27 v dl. 5m
- Demontuje sa závesný kábel k polyf. Objektu v dl. 14m
SO 02 Montáž nového podperného bodu:
- Nový bet. Stožiar na bet. Zaklade
- Zhotoví sa ukončenie vodičov AlFe na izolátoroch, realizuje sa prívod
z vodičov do novej poistkovej skrine VRIS 1K II P4
- Namontuje sa pôvodný závesný kábel na objekt č. 27
SO 03 Prekládka NN vedení do zeme: kábel AYKY-J 3x120+70 z novej skrine VRIS
1K II P4 až na vodiče AlFe650 na dvojitom betónovom stožiari v dĺ. 50m
- Rozoberie sa zámková dlažba v rozsahu 0,5x30m
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- Zhotoví sa výkop v chodníku v dl. 30m
- Zhotoví sa výkop v ceste dl. 12m
- uloženie vedení a pásky FeZn a opätovný zásyp
2. Ochranné pásma:
V území dotknutom umiestnením stavby je potrebné rešpektovať ochranné pásma
existujúcich inžinierskych sietí v zmysle platných predpisov a príslušných technických
noriem.
Zriaďuje sa ochranné pásmo novobudovanej trasy podzemného vedenia v zmysle §43 ods. 7
písm a) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, ktoré je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto
vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a
zabezpečovacej techniky.
3. Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa na základe § 39a odst. 1 a 2, § 66 stavebného
zákona a § 10 odst. 1 vyhl. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky :
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcely registra CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3
(parcela EKN č. 1995), k. ú. Sučany.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektu stavby, overeného v stavebnom konaní,
spracovaného oprávnenou osobouIng. Michal Okál, Elektroprojekty Martin, s. r. o., A.
Pietra 33, 036 01 Martin, č. osv. 1539*Z*I4 z 12/2015. Prípadné zmeny nesmú byť
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže
dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2018.
7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný stavebnému úradu
písomne oznámiť začatie vykonávania stavebných prác a dodávateľa stavby. Za
vytýčenie priestorovej polohy stavby a stavebného pozemku oprávnenou osobou
zodpovedá stavebník. Za odborné uskutočňovanie stavebných prác zodpovedá
dodávateľ stavby.
8. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých
dotknutých podzemných vedení, vrátane prípojok, ich vlastníkmi resp.
správcami a ich náležitú ochranu.
9. Počas výstavby dodržať a ku kolaudačnému konaniu preukázať splnenie
podmienok uvedených v stanoviskách:
1. SSE-D, a.s., Žilina č. 4300034153 z 11.04.2016
2. SPP Distribúcia, a.s., č. TD/1464/ZA/Ki/2015 z 28.10.2015
3. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., č. O15310007462 z 18.11.2015
4. MARTICO, s.r.o., Martin bez č. zo dňa 13.01.2016
10. Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy týkajúce sa najmä nadmernej hlučnosti
a prašnosti.
11. Po ukončení výstavby stavebník vysporiada s vlastníkmi pozemkov práva z vecného
bremena v zmysle zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
12. O stavebných prácach viesť prehľadné záznamy.
13. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby umiestniť na povolenú skládku odpadov.
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Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,
nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnosť (§ 52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní).
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
Námietky vznesené neboli
Odôvodnenie
Navrhovateľ, Ing. Jozef Sága a MUDr. Ivana Ságová, obaja bytom 1. mája 31, 038 52
Sučany podali dňa 19.05.2016 na našom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia
stavby „Prekládka NN vedenia“, na pozemkoch parc. reg. CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3 (parcela
EKN č. 1995), katastrálne územie Sučany.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona.
V stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že umiestnením
a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane ohrozené záujmy
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecne technické požiadavky na výstavbu
a k nej sa kladne vyjadrili: TURVod Martin, SPP, a.s. Bratislava, Orange Slovensko, Slovak
Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o., UPS broadband slovakia, s.r.o., SSE-D a.s. Žilina,
Energotel, MARTICO a.s., Obec Sučany, susedia.
Stavebník v zmysle §11 ods. 1 písm. f) zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať
na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a
plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na
ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch
alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný
úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom
pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím
právoplatnosti takého rozhodnutia.
V zmysle §11 ods. 5 – 12 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vlastníci nehnuteľností majú nárok na náhradu škody ako aj nárok na
náhradu za zriadenie vecného bremena. V zmysle uvedeného právneho predpisu je nárok
potrebné uplatniť u investora stavby ako držiteľa povolenia na podnikanie v energetike do
šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného
bremena držiteľom povolenia dozvedel.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Správny poplatok bol uhradený v hotovosti do pokladne obce Sučany v zmysle zák. č.
145/1991 Z.z. pol. 60 písm. g) v celkovej výške 100,- € dňa 18.05.2016.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa
podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Vladimír P l ž i k
starosta obce
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Doručí sa verejnou vyhláškou (v súlade s §61 ods.4 stavebného zákona - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba,
stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres
1.

Obec Sučany – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

2.
3.

.....................................

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

Vlastníci pozemkov parcely reg. CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3 (EKN č. 1995), katastrálne územie
Sučany dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
4. Ing. Jozef Sága a MUDr. Ivana Ságová, ul. 1. mája 31, 038 52 Sučany
5. Ing. Michal Okál, Elektroprojekty Martin, s.r.o., A. Pietra 33, 036 01 Martin
Na vedomie dotknutým orgánom:
6. Okresný úrad Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
7. obec Sučany – správa majetku obce
8. stavebný úrad

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám.S.H.Vajanského 1,
036 01 Martin, Ing. K. Malková, č.tel.4204 456, 0911 539 844, e-mail: malkova@sucany.sk
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