
OBEC  KRASNANY 
Obecný  úrad 

013  03  KRASŇ ANY  zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA
č . j.  2014/14624/SU/Li  vo Varíne dň a  03.12.2014 

STAVEBNE  POVOLENIE 

Žiadateľ : 

Adresa: 

Stredoslovenská  energetika   Distribúcia,  a.s. 

Žilina, ul. Pri Rajč ianke  2927/8 

/ď alej  len  žiadateľ /  v zastúpení  Ing.  Mikuláša  Košč a,  riaditeľ a  divízie  Stavebnomontážna 
č innosť ,  v zastúpení  Silvie  Sedmákovej,  bytom  Žilina,  Karola  Kmeť a  č .9,  podala  na 
tunajšom  úrade  dň a  30.10.2014  a doplnila  dň a  03.11.2014  žiadosť   na  vydanie  stavebného 
povolenia 

na stavbu:  „Krasň any   Medze I. etapa:  rozšírenie NNK pre ÍBV Vítek," 

v katastrálnom  území:  Krasň any 

na pozemkoch pare.  č .: 

ku ktorým  má: 

líniová stavba, lokalita  Medze, 

žiadateľ   líniovej  stavby  právo  podľ a  § 139  ods.  1/písm.  d 
stavebného  zákona, v zmysle ustanovenia  § 11 zákona  č .  251 /2012 
Z.  z.  o energetike  a o zmene  a doplnení niektorých  zákonov,  súhlas 
vlastníkov  nehnuteľ ností. 

Obec  Krasň any,  ako  príslušný  stavebný  úrad  podľ a  §  117  zákona  č .  50/1976  Zb. 
o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov 
(ď alej  len  „stavebný  zákon")  a zákona  č .  416/2001  Z.  z.  o prechode  niektorých  pôsobností 
z orgánov  štátnej  správy  na obce  a vyššie  územné  celky,  posúdil  žiadosť   podľ a  §  62,  64 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP  SR č . 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného  zákona  a vyhl.  MŽP  SR  č .  532/2002 
o všeobecných  technických  požiadavkách  na  stavby  užívané  osobami  s obmedzenou 
schopnosť ou orientácie, v  stavebnom konaní  a po preskúmaní  rozhodol  takto: 

Stavbu:  ,Krasň any   Medze I. etapa: rozšírenie NNK pre IBV  Vítek". 

v katastrálnom území Krasň any  na pozemkoch  pare.  č ....  líniová  stavba, lokalita  Medze, 
podľ a  § 66 stavebného  zákona 
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Záväzné  podmienky  pre  uskutoč nenie  stavby,  podmienky  na  zabezpeč enie  súladu 
urbanistického  a architektonického  riešenia  stavby  s okolím  a ď alšie  podmienky 
v zmysle  ustanovenia  § 66 ods. 2 stavebného zákona v znení jeho neskorších  predpisov:  zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA

1.  Stavba  bude realizovaná v katastrálnom  území  obce  Krasň any  na pozemkoch pare.  č .  ... 
líniová stavba,  lokalita  Medze. 

2.  Technické  riešenie:  vybudovanie  káblového  rozvodu  a  rozšírenie  NN  rozvádzač a  na  6
vývodový. 
Vývod  W1    smer  existujúca  NN  vzdušná  sieť ;  Navrhovaný  zemný  kábel  1AYKYJ 
3xl20+70mm2  sa napojí z upraveného NN  rozvádzač a  existuj. PTS 234/Krasň any  obec  č . 
5088  a  bude  pokrač ovať   cez  navrhovanú  skriň u  VRIS1,  ktorá  sa  umiestni  na  existujúci 
stĺ p  DB  na  existujúcu  vzdušnú  NN  sieť   4x35mm2,  kde  sa  kábel  pripojí.  DÍžka  kábla 
120m. 

Vývod  W2   smer návrhov,  skrine PRIS  Č . 1   č . 2: Navrhovaný  zemný kábel  1AYKYJ 
3x240+120mm2  sa napojí  z upraveného  NN  rozvádzač a  existuj. PTS  234/Krasň any  obec 
č .  5088  a  bude  pokrač ovať   cez  navrhovanú  skriň u  PRI S 7  č .  1 po  navrhovanú  spojku, 
ktorá  sa  pripojí  na  existujúci  kábel  1AYKY  3x240+120mm2.  V  mieste  pripojenia 
navrhovanej  skrine  PRIS5  č .  2  je  potrebné  existujúci  kábel  1AYKY  3x240+120mm2 

odkopať , rozrezať  a zaústiť .  Celková dĺ žka kábla 322m. 
Vývod  W3   smer návrhov,  skrine  PRIS  č . 3   č . 4: Navrhovaný  zemný kábel  1AYKYJ 
3xl20+70mm2  sa napojí z upraveného NN rozvádzač a existuj. PTS 234/Krasň any  obec  č . 
5088  a  bude  pokrač ovať   cez  navrhovanú  skriň u  PRIS4  č .  3,  ktorá  sa  umiestni  vedľ a 
existujúcej PTS  do  navrhovanej  skrine  PRIS4  č .  4,  kde  sa  kábel  zaústi  a  ukonč í.  DÍžka 
kábla 47m. 
Existujúca NN  vzdušná  sieť   sa rozpojí na  dvoch miestach.  V existujúcej skrini  VRIS1  č . 
6 pri dome  č . 20 a v skrini VRIS2  č . 7 pri dome  č .  10. 

3.  Stavba  bude  realizovaná  podľ a  projektovej  dokumentácie  schválenej  v stavebnom 
konaní,  ktorá  je  súč asť ou  tohto  rozhodnutia.  Prípadné  zmeny  stavby  nesmú  byť  
vykonávané  bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 
Zodpovedný  projektant:  Ing.  Peter  Gocál,  SSE  D,  a.s.,  Žilina,  Pri  Rajč ianke  č . 
2927/8. 

4.  Pri  uskutoč ň ovaní  stavby  je  nutné  dodržiavať   predpisy  týkajúce  sa  bezpeč nosti  práce 
a technických zariadení  a dbať  o ochranu zdravia osôb na  stavenisku. 

5.  Stavbu  realizovať   v súlade  so  všeobecnými  technickými  požiadavkami  na  výstavbu 
podľ a  § 43 e stavebného  zákona,  v súlade  so všeobecnými  technickými  požiadavkami  na 
uskutoč ň ovanie  stavieb  podľ a  §  48  až  53  stavebného  zákona  a v súlade  s príslušnými 
technickými  normami  STN  a EN,  zvlášť   normami  protipožiarnymi,  bezpeč nostnými 
a hygienickými. 

6.  Stavba bude  ukonč ená najneskôr do 3 rokov  odo dň a nadobudnutia  právoplatnosti  a po 
jej  ukonč ení  podá  stavebník  návrh  v zmysle  §  79  stavebného  zákona  na  vydanie 
kolaudač ného  rozhodnutia.  Ku  kolaudácii  žiadateľ   predloží  v zmysle  §  139  ods.  (  1) 
stavebného  zákona  iné právo k stavbou dotknutým pozemkom v zastavanom území  obce. 

7.  Na  uskutoč ň ovanie  stavby  použiť   iba  stavebné  výrobky,  ktoré  sú  vhodné  na  použitie 
v stavbe na zamýšľ aný úč el  (podľ a zákona 90/1998 Z.z. o stavebných  výrobkoch). 

8.  Stavbu  bude  uskutoč ň ovaná  dodávateľ sky.  Investor  je  povinný  do  15  dní  po 
uskutoč nenom  výberovom  konaní  oznámiť   stavebnému  úradu  názov  a  adresu 
dodávateľ a  stavby.  zyvutsrponmlkjihedcbaUSLJ
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9.  Pred  zač atím  stavby,  zmeny  stavby,  terénnych  a ť ažobných  prác  na  povrchu  musí 
stavebník  zabezpeč iť   vytýč enie  stavieb  fyzickou  osobou  alebo  právnickou  oprávnenou 
vykonávať   geodetické  a kartografické  č innosti  aautorizač né  overenie  vybraných 
geodetických  a kartografických  č inností  autorizovaným  geodetom  a kartografom, 
v zmysle  § 75 ods.  1 stavebného  zákona. 

10.  Plniť   požiadavky  v záväzných  stanoviskách  podľ a  §  140b  stavebného  zákona  uplatnené 
dotknutými  orgánmi,  ak  nie  sú  urč ené  správnymi  rozhodnutiami,  prípadne  požiadavky 
vlastníkov  sietí a zariadení  verejného  dopravného  technického  vybavenia na napojenie na 
tieto  siete. 

11.  Podmienky urč ené v zmysle  § 66 ods. 3 stavebného  zákona: 
a)  Zabezpeč iť  komplexnosť  a plynulosť   uskutoč nenia  stavby podľ a POV 
b)  Predpokladaný náklad  stavby: 48 071, €. zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYVTSRPONMLKIGEDCBA
c)  dodržať   podmienky  rozhodnutia  o umiestnení  stavby  zo  dň a  14.08.2014  pod  c.  i. 

2014/14340/SÚ/Li. 

Pred  zač atím  výkopových  prác  je  investor  povinný  odsúhlasiť   všetky  podzemné 
a nadzemné vedenia  existujúcich  inžinierskych  sietí  u príslušných  správcov  a vytýč iť   ich 
na  tvare  miesta.  Dodržať   ochranné  pásma,  STN  pri  križovaní,  zemné  práce  prevádzať  
tak, aby  nedošlo k ich  poškodeniu. 
Z  Pri  realizácii  stavby  prihliadať   k oprávneným  potrebám  a záujmom  právnických 

a fyzických  osôb  na  susedných  pozemkoch  a nehnuteľ nostiach,  nespôsobiť   škody  na 
susedných  pozemkoch  a nehnuteľ nostiach,  nevstupovať   na  tieto  bez  súhlasu 
vlastníkov. 

Z  Stavebný  a výkopový  materiál  ukladať  na pozemku  k tomu urč enom  a nespôsobiť   z titulu 
stavby škody na susedných pozemkoch  a stavbách, dbať  na verejný poriadok. 

Z  Za  škody  evidentne  spôsobené  stavebnou  č innosť ou  na  susedných  nehnuteľ nostiach, 
zodpovedá  stavebník  a odstráni  ich  na vlastné  náklady. 

Z  Pri realizácii  stavby je potrebné dodržať  podmienky  uvedené v PD. 
Z  Za technické  riešenie projektu stavby, za správnosť   a úplnosť  vypracovania  PD aj za 

jeho  realizovateľ nosť   je zodpovedný  projektant. 
Z  Podľ a  ustanovenia  §  43  i/  ods.  3/  písm.  b/  stavebného  zákona  „;zyvutsrponmlkjihedcbaUSLJStavenisko  musí  byť  

označ ené  ako  stavenisko  s uvedením  potrebných  údajov  o stavbe  a  úč astníkoch 
výstavby"  (názov  stavby,  stavebník,  stavebný  dozor, termín zač atia a ukonč enia prác,  č íslo 
a dátum  stavebného  povolenia). 

Z  Poč as  výstavby  bude vedený  záznam  o stavbe v stavebnom  denníku  v zmysle  ustanovenia 
§ 46d/ stavebného  zákona. 

Z  Stavebný  denník musí  byť  k dispozícii k nahliadnutiu  pri  kolaudácii. 
Z  Ak  sa poč as  realizácie  stavby  vyskytnú  na  stavbe  podstatné  nové  skutoč nosti,  ktoré  budú 

brániť   realizácii  stavby podľ a  schválenej PD, je potrebné  o tom oboznámiť   stavebný  úrad, 
ktorý rozhodne o zmenách. 

Z  Stavebnými  prácami  neobť ažovať   okolie  stavby  nad  prípustnú  mieru  hlukom 
a  prachom; 

Z  nezneč isť ovať   verejné  priestranstvá  a komunikácie,  využívať   ich  len  v nevyhnutnom 
rozsahu a č ase a pred skonč ením  ich užívania uviesť  do pôvodného  stavu. 

Z  Vzniknutý  odpadový  materiál uložiť  na povolenú  skládku. 
Z  Za úpravu  staveniska zodpovedá  investor  stavby, 
Z  Odstraň ovanie  vegetač ného  krytu  (krovín  a stromov)  na  predmetnom  pozemku 

vykonávať   iba  za  základe  súhlasu  OÚ    odb.  ochrany  prírody  a krajiny,  v zmysle 
zákona  č . 287/1995  Z. z.  o ochrane  prírody a krajiny. 
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Investor  zabezpeč í  zneškodnenie  prebytoč nej  zeminy,  stavebných  sutí  a ostatného 
odpadu  v súlade  s  §  3  ods.  3  zákona  č .  238/1991  Zb.  o odpadoch  na  povolenej 
skládke,  prípadne  na  inom  mieste v súlade  s § 32 zákona  č .  50/1976  Zb.  stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov  na základe rozhodnutia  o využití  územia. 

^  V zmysle  §  100  písm,  a/  stavebného  zákona  stavebník,  oprávnená  fyzická  osoba  č i 
právnická  osoba  uskutoč ň ujúca  stavbu,  ako  aj  vlastník  stavby,  sú  povinní  umožniť  
orgánom  štátneho  stavebného  dohľ adu  a nimi  prizvaných  znalcom  vstupovať   na 
stavenisko  a do  stavby,  nazerať   do  jej  projektovej  dokumentácie  a vytvárať  
predpoklady  na výkon  stavebného  dohľ adu.  zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Námietky úč astníkov  konania: 
V zákonom stanovenej lehote neboli vznesené námietky úč astníkov  konania. 

Za vydanie  stavebného povolenia  bol uhradený správny poplatok v zmysle zákona  č . 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších  predpisov. 

V zmysle  § 66 ods. 2 písm. b/ je povinnosť   stavebníka  oznámiť   stavebnému  úradu  zač atie 
stavby. 

V zmysle  §  67  ods.  2  stavebného  zákona  toto  rozhodnutie  platí  2  roky  odo  dň a,  kedy 
nadobudlo  právoplatnosť .  Predĺ žiť   platnosť   stavebného  povolenia  je  možné  pred  uplynutím 
tejto lehoty. 

V zmysle  §  67  ods.  2  stavebného  zákona  stavebné  povolenie  stratí  platnosť ,  ak  do  dvoch 
rokov  odo  dň a  keď   nadobudne  právoplatnosť ,  nebude  stavba  zač atá.  Stavba  nesmie  byť  
zač atá, kým nenadobudne  SP právoplatnosť . 

V zmysle  § 70  stavebného  zákona je  stavebné  povolenie  záväzné  aj pre právnych  nástupcov 
úč astníkov  konania. 

O d ô v o d n e n i e 

Stredoslovenská  energetika,  a.s.  Žilina,  Pri  Rajč ianke  2927/8,  v zastúpení  Ing. 
Mikuláša  Košč a,  riaditeľ a  divízie  Stavebnomontážna  č innosť ,  v zastúpení  Silvie 
Sedmákovej,  bytom  Žilina,  Karola  Kmeť a  č .  9  podala  na  tunajšom  úrade  dň a  30.10.2014 
a doplnila  dň a  03.11.2014  žiadosť   na  vydanie  stavebného  povolenia  na  stavbu  „Krasň any  
Medze  I.  etapa:  rozšírenie  NNK  pre  IBV  Vítek,"  na  pozemkoch  pare.  č   líniová  stavba, 
lokalita  Medze,  kat.  územie  Krasň any.V  zmysle  §  61  ods.  4/  stavebného  zákona  oznámil 
stavebný  úrad  dň a  12.  11. 2014  zač atie  stavebného  konania  verejnou vyhláškou.  Oznámenie 
bolo  zverejnené  na  úradnej  tabuli  Obce  Krasň any  po  dobu  15  dní.  Zároveň   stavebný  úrad 
oznámil  dotknutým  orgánom  a organizáciám  štátnej  správy  zač atie  stavebného  konania 
a v súlade  s  §  61  ods  2  stavebného  zákona  upustil  od  miestneho  zisť ovania  a ústneho 
pojednávania.  Stavebný  úrad  v oznámení  upozornil  úč astníkov  konania,  dotknuté  orgány 
a organizácie  štátnej  správy,  že  svoje  námietky  a pripomienky  k žiadosti  môžu  uplatniť  
v zmysle  § 61  ods.  3  stavebného  zákona  najneskôr  do  7 pracovných  dní  odo  dň a  doruč enia 
oznámenia,  inak sa na ne  neprihliadne.  zyvutsrponmlkjihedcbaUSLJ
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V  zákonom  stanovenej  lehote  neboli  vznesené  žiadne  námietky  úč astníkov  konania  č i 
dotknutých orgánov a organizácií  štátnej  správy. 

Obec  Krasň any,  ako  príslušný  stavebný  úrad  v zmysle  §  117  stavebného  zákona, 
v uskutoč nenom  stavebnom  konaní  posúdil  žiadosť   o vydanie  stavebného  povolenia  podľ a 
§  62,66  stavebného  zákona  a  zistil,  že  povolením  stavby  „Krasň any    Medze  I.  etapa: 
rozšírenie  NNK  pre  1BV  Vítek,"  nie  sú  ohrozené  záujmy  spoloč nosti,  ani  neprimerane 
obmedzené,  č i  ohrozené  záujmy  úč astníkov  konania.  Dokumentácia  stavby  bola 
vypracovaná  oprávnenou  osobou,  ktorá  zodpovedá  za  technické  riešenie  projektu  stavby,  za 
správnosť   a úplnosť  vypracovania PD aj za jej reáli zo vateľ nosť . 

K  žiadosti  bola  priložená  projektová  dokumentácia  s vyjadreniami  zainteresovaných 
orgánov  a organizácií,  zmluvy  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecného  bremena  na  pozemkoch 
v zastavanom  území obce,  súhlasy vlastníkov pozemkov mimo zastavaného  územia  obce. 
Svoje stanoviská oznámili  tieto  orgány štátnej správy: Severoslovenské vodárne  a kanalizácie, 
a.s.  Žilina,  Stredoslovenská  energetika    Distribúcia,  a.  s.  Žilina,  Slovenský  plynárenský 
priemysel    Distribúcia,  a.  s.  Žilina,  Okresný  úrad  Žilina,  odbor  starostlivosti  o  životné 
prostredie,  oddelenie  ochrany  prírody  a vybraných  ' zložiek  ŽP    ŠS  v  odpadovom 
hospodárstve,    ŠS  vodná  správa,    ŠS'  ochrany  prírody  a krajiny,  OR  Hasič ského 
a záchranného  zboru  Žilina,  Orange  Slovensko,  a.s.  UC2  Banská  Bystrica,  Slovák  Telekom 
Žilina,  Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  Žilina,  Okresný  úrad  Žilina,  odbor  cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií,  Slovenský pozemkový  fond   Bratislava, RO Žilina,  UPC 
broadband  Slovakia,  s.r.o.  Žilina,  EnergoteLa.s.  Žilina,  Telefónica  Slovakia,  s.r.o.  Banská 
Bystrica. 

Predložené  stanoviská  si  navzájom  neodporovali,  boli  skoordinované  a  zahrnuté  do 
podmienok  rozhodnutia  o umiestnení  stavby.  Vzhľ adom  k tomu,  že  sú  identické 
s vyjadreniami pre vydanie  územného  rozhodnutia,  v ktorom  boli uvedené,  stavebný  úrad  ich 
do stavebného  povolenia už nezapracoval. 

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel  dôvody,  ktoré by bránili povoleniu  stavby, 
preto rozhodol  tak, ako je uvedené vo výroku  rozhodnutia. 

Podľ a  §  54  zákona  č .  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  proti  tomuto  rozhodnutiu 
možno  podať   odvolanie  v lehote  15  dní  odo  dň a  doruč enia  rozhodnutia  na  Obec  Krasň any, 
Obecný úrad, 013  03 Krasň any.  O odvolaní  rozhodne Okresný  úrad  v Žiline, odbor  výstavby 
a bytovej  politiky.  Rozhodnutie  je  možné  preskúmať   súdom  podľ a  príslušných  ustanovení 
Obč ianskeho  súdneho  poriadku. zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYVTSRPONMLKIGEDCBA

P o u č e n i e zyvutsrponmlkjihedcbaUSLJ
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Toto  rozhodnutie  sa doruč uje verejnou vyhláškou  v zmysle  § 26  ods. 2 zákona  Č . 71/1967 
Zb. o správnom  konaní  (správny  poriadok), v znení  neskorších  predpisov,  a vyvesí  sa na 
dobu  15 dní  na úradnú tabuľ u obce  Krasň any. zyxvutsrponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGEDCBA

Vyvesené dň a 

Zvesené  dň afML ff.M.-ML. 
V    zyvutsrponmlkjihedcbaUSLJ  ••/•  „  J 

Odtla č ok  peč iatky,  podpis 

Rozhodnutie  sa  doruč í: 

1.  Silvia Sedmáková,  010 01 Žilina, Karola Kmeť a  č .9 
2.  Ing. Peter Gocál, SSE D,a.s., 010 47 Žilina, Pri Rajč íanke 2927/8 
3.  S Ú  p r e  spis 

Na  vedomie: 
4.  SEVAK,  a.s. 010 57 Žilina, Bôrická cesta  1960 
5.  RÚVZ, 01171  Žilina, V. Spanyola 27 
6.  OR HaZZ, 010 01 Žilina, Námestie Požiarnikov 1 
7.  Okresný úrad  ,odbor starostlivosti o životné prostredie,  odd. ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného  prostredia,  010 01 Žilina, Nám. M.R.Štefánika 1 
šs vodnej  správy 

  šs OPaK 
šs v odpad, hospod, 

8.  TES MEDlA,s.r.o.,010  01 Žilina, Kragujevská 3754/4 
9.  SPP   D,a. s. 825  11 Bratislava, Mlynské Nivy  44/b 
10. Slovák Telekom a.s., 010 08 Žilina, Poštová  1, P.O.Box 9 
ľ i .  SSED,a.s., 01 47 Žilina, Pri Rajč ianke 29927/8 
12. EnergoteI,a.s.  Bratislava,  prevádzka Žilina, J, Milca 44 
13. Orange  Slovensko, UC 2 , 974 05 Banská Bystrica, Zvolenská  cesta 21 
14. UPC broadband,a.s.  Bratislava, prevádzka Žilina, Na Závaží 7 
15. Telefónica 02  Slovakia,  s.r.o., Poboč ka BB, Na Troskách 25, 974 01 Banská  Bystrica 
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