Obec Bolešov
Bolešov 78, 018 53 Bolešov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Č. j.: 310/2019 – TS1 –20
V Bolešove, 01.04.2019
Spis: 29/2019
Vybavuje: Varga

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina v zastúpení eub, s.r.o. Liptovský
Mikuláš

-

žiadosť o povolenie stavby „10885-Bolešov – Kameničany- Predĺženie NNK
siete pre chatovú oblasť “.

Stavebné povolenie
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, IČO 36442151, Žilina, Pri Rajčianke
2927/8, zastúpená firmou eub s.r.o. Liptovský Mikuláš, Priehradná 1690/30 podala
dňa 15.01.2019 žiadosť o povolenie stavby „10885-Bolešov-Kameničany-Predĺženie
NNK siete pre chatovú oblasť“, na pozemkoch parc. č. KN-C 1095/1, 1094/5, k.ú.
Bolešov.
Obec Bolešov, 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 (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy
podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
prerokoval žiadosť s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní
podľa § 60, 61, 62 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba

„10885-Bolešov-Kameničany-Predĺženie NNK siete
pre chatovú oblasť“
na pozemkoch parc. č. KN- C 1095/1, 1094/5, k. ú. Bolešov
sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

I. Popis a účel stavby:
Pripojenie nového káblového rozvodu sa zrealizuje podľa výkresu 2 – situácia. Na
existujúci PB č. 19 na parcele č. KN-C 1095/1 bude osadená vonkajšia rozpojovacia
a istiaca skriňa 2-VRIS 1, kde bude ukončené nadzemné NN vedenie. V úseku D-E

z novej rozpojovacej skrine 2-VRIS 1 bude napájať nové podzemné NN vedenie
(N)AYY-J 3x240+120 SM/SM o dĺžke 58 m, ktoré sa ukončí v pilerovej rozpojovavej
a istiacej skrini 1-PRIS 10 na parcele KN-C 1094/5. Nová pilierová rozpojovacia
a istiaca skriňa PRIS bude slúžiť pre napojenie nových odberateľov. Káblové NN
vedenie bude vedené 1 m od hraníc pozemkov.
Navrhované NN rozvody: Rozvodná sústava
3xPEN, 230/400, 50 Hz-TN-C
Námrazová oblasť
N1
Kategória terénu
III.
Vetrová oblasť
I. do 700 m
Vedenie
(N)AYY-J 3x240+120 mm2, dĺžka
58 m

II. Účel stavby
Stavba podľa § 43a, ods. 1, písm. i/ stavebného zákona – miestny
rozvod elektriny.

III. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje
podľa § 66, ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto
záväzné podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc.č. KN- C 1095/1, 1094/5, k.ú.
Bolešov.
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä
nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb podľa § 43d a § 48 - § 52 stavebného zákona, príslušné technické normy
hygienické, protipožiarne a bezpečnostné normy príslušné ustanovenia vyhl.č.
532/2002 Z. z..
4. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i, ods. 3 písm. a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/,
stavebného zákona.
5. Projekt stavby vypracoval: Ing. Michal Borsík, autorizovaný stavebný inžinier, č.
osv. 6188*A2.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
7. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu
§ 43f stavebného zákona , ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie
v stavbe na zamýšľaný účel.
8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude vybraný
vo výberovom konaní.
9. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník,
do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných
činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
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10. Podľa § 66, ods. 2, písm. h/ stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na
právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť
ujmu na najmenšiu možnú mieru.
12. Pred začatím stavby zabezpečiť súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa §
27,ods.1, písm. a/ vodného zákona na uskutočnenie stavby v ochrannom pásme
vodárenského zdroja. Súhlas predložiť na stavebný úrad.
13. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť pozemky
do primerane pôvodného stavu alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
14. Pri výstavbe a prevádzke stavby dodržať ustanovenia platných predpisov
o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
15. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky a pripomienky dotknutých orgánov:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín (vyjadrenie č. KPUTN-2018/15344-2/59662
zo dňa 25.07.2018).
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie č. OU-TN-PLO2018/022279-002 zo dňa 23.07.2018).
Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva (vyjadrenie č.
OÚ-IL-OSŽP-2018/000615-002 zo dňa 06.04.2018).
Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy (vyjadrenie č. OÚ-ILOSŽP-2018/000663-04 zo dňa 19.06.2018).
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín (vyjadrenie č.
ORHZ-TN1-399-001/2018 zo dňa 19.04.2018).
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín (vyjadrenie č. 2507/2018- 2
zo dňa 18.09.2018).
SPP- distribúcia, a.s. Žilina (vyjadrenie č. TD/NS/0172/2019/Ga zo dňa
21.03.2019).
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina (vyjadrenie č. 10885 zo dňa
16.01.2019).
Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu
na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude doložený
záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Považská Bystrica k užívaniu stavby a vyjadrením Okresného úradu Ilava,
OSŽP, úsek odpadového hospodárstva.

IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
V stavebnom konaní účastníci konania nepredložili námietky o ktorých by stavebný
úrad musel rozhodovať.

Odôvodnenie:
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, IČO 36442151, Žilina, Pri Rajčianke
2927/8, zastúpená firmou eub s.r.o. Liptovský Mikuláš, Priehradná 1690/30 podala
dňa 15.01.2019 žiadosť o povolenie stavby „10885-Bolešov-Kameničany-Predĺženie
NNK siete pre chatovú oblasť“, na pozemkoch parc. č. KN-C 1095/1, 1094/5, k.ú.
Bolešov. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Bolešov pod č. 859/2018.
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Stavebný úrad – obec Bolešov, oznámil dňa 21.01.2019 verejnou vyhláškou
podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania
a dotknutým orgánom jednotlivo. Stavebný úrad podľa § 61, ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu na uplatnenie pripomienok alebo námietok
ku stavbe do 15.02.2019. V stanovenej lehote účastníci konania a dotknuté orgány
nepredložili námietky alebo pripomienky ku stavbe.
Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 62 stavebného zákona, pričom bolo
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane
obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Predložená
dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené v §
47 stavebného zákona a je v súlade s vydaným územným rozhodnutím č. 859/2018.
Stavba nie je v rozpore so schváleným ÚPN Bolešov.
Projekt stavby spracoval: Ing. Michal Borsík, autorizovaný stavebný inžinier, č.osv.
6188*A2.
Ku stavbe sa vyjadrili: Obec Bolešov, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresný úrad
Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek odpadového
hospodárstva, Okresný úrad Ilava, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín, Ministerstvo obrany SR, agentúra
správy majetku Banská Bystrica, Energotel, a.s. Žilina, Trenčianske vodárne
a kanalizácie, a.s. Trenčín, SPP-distribúcia, a.s. Žilina, Považské vodárne a kanalizácie,
a.s. Považská Bystrica, Michlovský, s.r.o. Piešťany, Slovak Telekom, a.s. Bratislava.
Stavebný úrad v konaní zistil, že pozemky KN-C 1095/1, 1094/5 k. ú. Bolešov sú
umiestnené mimo zastavaného územia obce. Podľa § 11, ods. 1, písm. f/ zákona č.
251/2012 Z. z. stavebník nemusí pre oprávnenie uskutočniť stavbu preukazovať iné
právo k pozemkom podľa § 139 stavebného zákona. Podľa § 11, ods. 8 zákona
povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1, § 11,ods.f/ zákona, sú vecnými
bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Oprávnenie stavebníka na
uskutočnenie stavby vzniká nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní nezistil dôvody brániace vydaniu
stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné
povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb., v znení
neskorších predpisov).
Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov v sume
100.- Eur bol uhradený podľa § 7, ods. 2 na účet správneho orgánu.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, ul.
Bratislavská 434/9. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.
Ing. Martin Rác
starosta obce
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Príloha : overená projektová dokumentácia stavby ( pre stavebníka )
vyjadrenia dotknutých orgánov (pre stavebný úrad)
Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou, ktorá bude po
dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli obce Bolešov a zverejnená na www.bolesov.eu.

Vyvesené dňa ........................................... Zvesené dňa .......................................................
Pečiatka a podpis
Pečiatka a podpis
Účastníkom konania:
1. eub, s.r.o. Liptovský Mikuláš , Priehradná 1690/30
2. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
3. Ostatným účastníkom konania sa oznamuje verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom:
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín
6. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
7. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva
8. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia
9. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
11. SPP- distribúcia, a.s. Žilina
12. Okresný dopravný inšpektorát PZ Trenčín
13. Slovak Telekom, a.s. Bratislava
14. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
15. Obec Bolešov, starosta Ing. Martin Rác
16. Mesto Dubnica nad Váhom, odd. výstavby , ÚP
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