OBEC TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
Obecný úrad, Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska Štiavnická

Sučany, 28.06.2018

Č.s.201/2018-Bd

Vec: Obec Sučany, Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, IČO 0031 6938 - žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu "Verejné osvetlenie na ulici Priemyselná" na
pozemkoch parc.č. KN 2968/2 katastrálne územie Sučany

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ

POVOLENIE

Obec Turčianska Štiavnička ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní po
preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
stavba "Verejné osvetlenie na ulici Priemyselná" na pozemkoch parc.č. KN 2968/2 sa podľa §
39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel

POVOĽUJE.
Stručný opis stavby:
•

Nové verejné osvetlenie od Hlavnej ulice po odbočku ku areálu SSE-D a.s., napojené na
jestvujúci rozvádzač RVO. Nové svietidlá budú montované na 12 ks nových oceľových
stožiaroch na výložníkoch.
Obecný úrad Sučany
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Ufitony;

Vybavuje:

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch pare. č.

KN 2968/2 katastrálne územie Sučany,,

v súlade so situačným výkresom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu. Projektant: Ing. Michal Okál, A.Pietra 33, 036 01 Martin.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia, upravujúce uskutočňovanie stavieb a príslušné
technické normy, zvlášť normy bezpečnostné, hygienické a protipožiarne.
5. Podľa ustanovania § 43i odst. 3 písm. b) stavebného zákona: Stavenisko musí byť označené
ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (názov stavby,
stavebník, stavebný dozor, termín začatia a ukončenia prác, číslo a dátum stavebného povolenia).
6. Stavba bude ukončená najneskôr do konca októbra 2018 a po jej ukončení stavebník požiada o
kolaudačné rozhodnutie.
7. Stavbu bude uskutočňovať investor dodávateľsky, do 15 dní odo dňa ukončenia výberového
konania stavebník oznámi meno a sídlo dodávateľa stavebných prác stavebnému úradu. Odborný
dozor nad jej uskutočňovaním bude vykonávať dodávateľ stavebných prác.
8. Počas výstavby je potrebné viesť stavebný denník,
9. Za technické riešenie projektu sú zodpovední projektanti,
10. Za úpravu staveniska zodpovedá dodávateľ stavebných prác.
11. Za prípadné škody spôsobené na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný dodávateľ
stavby,
12. Pred zahájením výstavby je dodávateľ povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné
vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je
nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj
podmienky stanovené správcami inž.sietí.
13. Pri stavebných prácach neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom,
stavbou nezasiahnuť do susedných pozemkov,
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akékoľvek zmeny stavby vopred ohlásiť na stavebnom úrade,
14. Pred výjazdom mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie zabezpečiť ich očistenie
tak, aby nedochádzalo k ich znečisťovaniu z titulu stavebnej činnosti.
15. Pri realizácii stavby nespôsobiť škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, stavebný
materiál uskladniť na pozemku na to určenom.
16. Pri realizácii stavby dodržať podmienky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácii
- Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava č. 6611609783 zo dňa 13.04.2016
- Železnice Slovenskej republiky, Klamensova 8, 813 61 Bratislava č. 19763/20156/0420-2 zo
dňa 12.04.2016
- SPP-distribúcia, a.s., č. TD/470/ZA/AŠ/2016
- Orange Slovensko, a.s., č. BB-0797/2016 zo dňa 19.04.2016
- Turvod, a.s., Martin, č. 016310002175 zo dňa 04.04.2016
- Energotel, a.s. Žilina, č. ET/MM13/343 zo dňa 04.04.2016
17. Začatie prác písomne oznámiť na stavebný úrad.
18. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. Užívanie stavby bez kolaudačného
rozhodnutia je v rozpore so stavebným zákonom.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli podané.
Odôvodnenie:
Obec Sučany, Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany, IČO 0031 6938 podala dňa
13.03.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu " Verejné osvetlenie na ulici
Priemyselná " na pozemkoch parc.č. KN 2968/2 katastrálne územie Sučany.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že
uskutočnením,

ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť.
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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.
Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad, Jána Kostru 92/76, 038 51 Turčianska
Štiavnička. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Doručí sa:
Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou v zmysle §
26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Turčianska
Štiavnička a obce Sučany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Na vedomie:
1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
2. Okresný úrad Martin, odbor životného prostredia, Námestie S.H. Vajanského 2, 036 01 Martin
3. Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
10. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

4 2 0? 2W
Vyvesené dňa : .......................

Zvesené dňa:
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Odtlačok pečiatky obce

a podpis oprávnenej osoby

