Obec Svätý Kríž
Obecný úrad č. 152, 032 11 Svätý Kríž
V Liptovskom Mikuláši: 28.12.2021
Číslo: MsUJúR a SP/2021/6930-3/TBo
Stavebník:
Stredoslovenská distribučná, a.s. Zitina, Pri Rajčiankc 2927/8, 010 47 Zilina, IČO:
36 442 151 v zastúpení EIJB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
Palúdzka, ICO: 44 736 339

—

Žiadosť o stavebné povolenie stavby:
‘12822— Sviitý Kríž KraI‘ovany Rozšírenie NNS, NNK‘
—

—

—

líniová stavba

VYHLÁŠKA

VEREJNÁ

STAVEBNÉ POVOLENIE
Stavebník Stredosloveuská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Palúdzka, ICO: 44 736 339 podat dňa 22.10.2021 na SpoločnÝ obecný úrad
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o vydanie
územného rozhodovania a stavebného
Rozšírenie NNS,
Kral‘ovany
Svätý Kríž
stavebného povolenia na stavbu „12822
v
v intraviláne
k.ú.
Svütý
Kríž
pozemkoch
nachádzat‘
na
ktorá
sa má
NNK“ líniová stavba,
obce. Uvedeným dňom boto začaté stavebné konanie.
—

—

—

—

-

Na predmetnú stavbu bob vydané rozhodnutie o umiestnení stavby obcou Svätý Kríž
pod Č. MsUtUR a SP/2020/3901-3/TBo zo dňa 29.06.2021, ktoré nadobudlo
právoplatnost‘ dňa 04.08.2021.
Obec Svätý Kríž ako pris]ušný stavebný úrad podľa *117 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
5 ods. 1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie prerokoval žiadost‘ stavebníka podľa *62 a 63 stavebného zákona v
stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba „12822 Svätý Kríž Kral‘ovany Rozšírenie NNS, NNK“ liniová stavba, ktorá
sa má nachádzať na pozemkoch v kú. Svätý Kríž v intraviláne obce, tak ako je to zakreslené
v situaČnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia, sa podľa 66 ods.1
stavebného zákona
p O V ol‘ U ‚j e.
—

—

-

—

Druh a účel povol‘ovanej stavby: Inžinierska stavba

—

líniová stavba

Popis povoľovanej stavby:
Kraľovany
Svätý Kríž
Predmetoni stavebného konania je stavba „12822
pozemkoch
v k.ú. Svätý
na
Rozšírenie NNS, NNK“ líniová stavba, ktorá sa má nachádzať
Kríž v intraviláne obce.
Učelont stavby je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú a
eXistujúcu výstavbu rodinných domov.
—

-

ĺ

—

Objektová skladba povol‘ovanej stavby:
12822 Svätý Kríž KraI‘ovany Rozšírenic NNS, NNK líniová stavba
NN zemné vedenie káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM trasa cca 130 m
istiace skrine: 1 VRIS 2, 1-PRIS 5.1, 2-PRIS 6.1, 3-PRIS 9.1
—

—

-

—

-

—

-

Technické riešenic povol‘ovanej stavby:
na PB Č. 10 sa umiestni nová vonkajšia rozpojovacia a istiacia skriňa l-VRIS 2, z ktorej sa
vyvedieNNK typu (N)AYY-J 3x240+120
podzemné NN vedenie (N)AYY-J 3x240+120 sa preslučkuje cez novú istiaciu skriňu 1PNS 5.1, 2-PRIS 6.1 a bude ukončené v 3-PNS 9.1 o dlžke 130 m
z nových rozpojovacích skriň sa budú napájat‘ nové odbemé miesta
skriňa 1-PNS 5.1 bude umiestnená vedl‘a ekktromerového rozvádzača
križovanie cesty na parcele KN-E 2900 sa bude vykonávat‘ rezaním o dlžke cca 6 m

—

—

—

—

—

Spósob doterajšicho využitia dotknutých pozemkov:
zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha
-

Súhlas na vyňatie pódy z PPF:

-

nie je potrebný

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolcnie vypracoval:
Ing. Michal Borsík, 6188 * A2
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osöb na stavenisku.
Podmienky na zabezpečenie sůladu urbanistického a archhektonického riešenia stavby
s okolím a ďalšími podmienkami.
Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviest‘ do póvodného stavu.
Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov, najmä * 43d-i, a príslušné technické normy:
SIN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, SIN 33 2000-l Zákl. ustanovenia pre
el. zariadenia, SIN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el.
zariadeniach, SIN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, SIN 33 3210
Rozvodné zariadenia spoloč.ustanovenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre
obsluhu a prácu na el. zariadeniach, SIN 01 0812 Bezpečnostné upozornenia, STN
34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach
SIN 92 0201-l až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb spoločné ustanovenia
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu
Vyhl.č. 94/2004 Z.z.
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/20 12 Z.z., ktorou sa mení
a doplňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.
-

-

-

-

-

-

—

—

—

—

-

-

‚

Stavba bude ukončená do; 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povďlenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.
Spósob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.
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Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaní m V zmysle ustanovenia 62 ods.1,
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania
povinný oznámif zhotoviteľa stavby, predložit‘ oprávnenie na realizáciu stavieb podľa
zvláštnych predpisov ĺObchodný zákoimík, Zivnostenský zákon a pod.! a zmluvu o dielo.
Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit‘ vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložif na stavebný úrad.
.

-

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z
hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podmicnky z hľadiska architektúry:
Stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
SSD.
na stavbe musí byt‘ k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej
stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí
dňom, ked‘ sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
investor je povinný na stavbe umiestniť tabul‘u. na ktorej uvedie názov stavby,
dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy
stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku
a úspora energie.
stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii
likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnút‘
s mestským úradom.
-

-

-

-

-

-

Podmienky na zabezpečcnie pripojenia na rozvodné slete, pozemné komuuikácie,
dráhy, odvádzanie povrchových vód, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe ( 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona
pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečif vytýčenie všetkých inžinierskych
sjetí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb
križovanie sjetí realizovať v zmysle príslušných SIN
v prípade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób je potrebné vzniknuté
škody odstrániť, resp. uhradit‘ podľa platných právnych predpisov
stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných
nehnutel‘nostiaeh a nedochádzato k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov
vlastníkov susedných nehnuteľností
stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových
komunikácií
po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného
zákona
-

-

-

-

-

-

-

dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:
Podľa zákona 251!2012 Z.z. *43:
ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kv-l 10kV vrátane je lm po oboch
stranách,
-

-
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elektrická stanica s vnútomým vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené
vzdialenosťou, oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom
musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
VN vedenie vzdušné 10 m od hajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v
lesnom prieseku
Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemtých
vedení určuje STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33
3300 Čl. 6 34)
Podl‘a uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné
VODOROVNE/ZVISLE vzdialenosti
[vodovodu
sil. kábla 35kV rrelef. kábla [nlyn do O.00SMpa
sil. kábla 1kV
ktO/4Ocm
20/20cm
[40/40cm
130/30cm
5/5 cm
V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu ubžený v chráničke, je možné
zvislé vzdialenosti zmenšit‘ až na 10cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u
vodovodov

-

-

-

-

‚

fl
-

Dodržanic požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH pod Č. OÚ—LM—
OSZP—2020/013541-002 zo dňa 11.12.2020 súhlasi s projektovou dokumentáciou pre
vydanie stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude naMadat‘ v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a $ vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Ku kolaudáeii stavby budú predožené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o
odpadoch“ pričom je potrebné dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva. Na
stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a
zabezpečif ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne mým vhodným spósobom,
ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudZovania vplyvov na životné prostredie pod. Č.
OU—LM—OSZP—2021/001301-004 zo dňa 04.02.2021 nemá námietky a požaduje dodržať:
Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom teclmickom stave s ciel‘om
predchádzat‘ negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie
Pri nutnosti výrubu drevín postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákon NR
47, 48).
SR č.543/2002 Z.z.
Stavbu realizovat‘ tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k zneČisteniu povrchových a
podzemných vád.
Nerozširovať záber plách navrhnutých na stavebnú čimiosť nad rámec vymedzený v
predloženej žiadosti a to vrátane koordinácie prejazdu mechanizmov
Nevytvárať depónia výkopovej zeminy v kraj me
Plochy narušené stavebnou činnost‘ou zrekultivovat‘. Pri zatrávnení použit‘ len miestne
druhy tráv a bylín.
So vzniknutým stavebným odpadom a prebytočnou výkopovou zeminou nakladať v
zmysle zákona Č. 7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
prípade, že na ploche sa pri výstavbe (resp. počas nej) zaeviduje výskyt inváznych druhov
rastlín (napr. SoYidago canadensis, Impatiens gladulifera, Falopia japonica) a i., s takou
zeminou nakladat‘ ako so stavebným odpadom a zneškodniť ju na skládke odpadu z
-

-

-

-

-

-

-

-
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důvodu ochrany úzetnia pred šírením nepóvodných inváznych rastlín (* 14 ods. 1 písm.
g)). Upozomenie pre stavebníka! Pri terénnych úpravách sa smie používat‘ len póvodná
zemina. Navážanie zeminy z mých lokalít je neprípustné.
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 9072/2020/PŠ zo dňa 14.12.2020:
1. Navrhované podzemně NE vedenie podl‘a projektu križuje potrubie verejného vodovodu a
svojou čast‘ou s ním vedie v súbehu.
2. Situáciu so zakreslením potrubí v prevádzke LVS, a. s., zasielame v prílohe. Zakreslenie
trasy v situácii je orientačné. Trasu potrubia je potrebné vytýčiť na základe predloženej
objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364). Upozorňujeme, že v oblasti plánovanej stavby
prebieha aj výstavba verejného vodovodu mého investora, který nie je v situácii
zakreslený.
3. Križovanie potrubí verejného vodovodu žiadame realizovat‘ v zmysle SIN. Na‘vrhované
podzemné NN vedenie musí byt‘ umiestnené mimo pásma ochrany verejného vodovodu,
ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja potrubia ria obidve
strany.
4. V prípade, že pri realizácii dójde k poruchám na potrubiach verejného vodovodu, žiadame
ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné
poruchy budú odstránené na náklady investora.
5. Ku kontrole prác pred zásypom podzemného MN vedenia žiadame prizvat‘ zástupcu našej
spoločnosti (p. Kováč, 0905 850 726).
6. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a
geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné
pre prostredie MicroStation).
7. Platnost‘ tohto vyjadreniaje do 14.12.2022.
Slovak Telekom, a.s. pod Č. 6612107516 zo dňa 24.10.2019:
Dójde do styku So sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Sovak
Telekom, a.s. alalebo DRil SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddelitel‘nou súčasťou tohto
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovat‘ nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (*68 zákona č. 35 1/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie *65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane
proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, důvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadost‘ je v kolízii so SEK Slovak Telekom, as. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred
spracovanftn projektovej dokumentácie stavby), vyzvat‘ spoločnost‘ Slovák Telekom,
as. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného Správou sjeti:
4. V zmysle * 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sado
projektu stavby musí zakreslit‘ priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle *66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.je
potrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s

—

—
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vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzenrných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Varni defrnovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a1alebo
DIGJ SLOVAflA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel‘a zabezpečit‘ nadzemnú sjet‘
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podrnienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa 68 zákona Č. 35 1/201 1Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dóvodov pokračovat‘ po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosf, je povinný
zastavíť zemné práce a požiadat‘ o nové vyj adrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy
SEK spoločností Slovak Telekom, as. a DIOl SLOVAKIA. s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tornu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat‘ zariadenia
mých prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povmnnosť vvžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Te‘ekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https ;//www.telekom.skivyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl‘adu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej Činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria
prílohu tohto vyjadrenia.
12. Ziadateľ móže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bob vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podl‘a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,
žiadatel‘ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d‘alej rozširovat‘, prenajímaf
alebo využívat‘ bez súhlasu spoloěnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadatel‘a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit‘ nehnuteľnosf na
verejnú elektronická komunikačnú sjet‘ úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplnit‘ aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnosf poskytnutÝch dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadatel‘a povinnosti požiadat‘ o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka, pvc ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Tetekom,a.s. alalebo DIOl SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
povinný zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zantestnancom Slovak Telekom,a.s.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia
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V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat‘ práce súvisiace s preložeziím sjetí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:Ing. Rastislav Rusňák,
teletandem(öimail.t-com.sk, 0911775186
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa může nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
různou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými můžu byt‘ ohrozené alebo poškodené zariaclenia, je
žiadateľ povinný vykonat‘ všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na
povrchu terénu,
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat‘ zenmé práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené
• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnost‘ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
(napr. hlbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
zariadenia
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo
0800123777
• Overenie výškového uloženia zariadenia ruěnými sondami (z důvodu, že spoločnost
Slovak Telekom, a.s. a DIOl SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znížit‘ krytie tel.
káblovje toto možné vykonat‘ len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet‘ ST) je
potrebné si podat‘ žiadost‘ o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržat‘ platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
K navrhovanej stavbc sa vyjadrili:
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva pod. č. OU—LM—OSZP—2020/013541-002 zo dňa
11. 12.2020
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č.
OU—LM—OSZP—2021/00 1301-004 zo dňa 04.02.2021
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
vodnej správy pod. č. OU—LM—OSZP—2020/013528-002 zo dňa 11.12.2020
Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.s. pod č. 9072/2020/PS zo dňa 14.12.2020
Stredoslovenská distribučná, as., pod č. 7103130-21-A-0018 zo dňa 08.02.2021
Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612107516 zo dňa 24.10.2019
02 Slovakia s.r.o. zo dňa 05.11.2020
UPC Broadband Slovakiazo dňa 24.11.2020

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. pod Č. BB-0405/2021 zo dňa 19.02.202 1
SPP a.s. pod Č. TDJEX/5788/2O2OĺKa zo dňa 02.11.2020
Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Detašované
pracovisko Stred pod č. ASMdpS-1 -1527/2020 zo dňa 11.12.2020
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č.
ORHZ-LM2-2020ĺ000817-O01 Zo dňa 28.12.2020
Obec Svätý Kríž pod č. 371/2021 Zo dňa 15.03.2021

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.
Odóvodnenie:
Stavebník Stredoslovenská distribučná, as. Zitina, Pri RajČianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský
Palúdzka, ICO: 44 736 339 podal dňa 22.10.2021 na Spoločný obecný úrad
Mikuláš
úzenmého rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „12822 Svátý Kríž Kraľovany Rozšírenie NNS, 1*4K“
líniová stavba, ktorá sa má nachádzat‘ na pozemkoch v kú. Svátý Kríž v intraviláne obce.
Uvedeným dňom bob Začaté stavebné konanie.
Na predrnetnú stavbu boto vydané rozhodnutie o umiestnení stavby obcou Svátý Kríž
pod Č. MsU/UR a SP/2020/3901-3/TBo zo dňa 29.06.2021, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 04.08.2021.
Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky zaČatie stavebného konania líniovej
stavby dňa 15.11.2021, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe poniery staveniska
z územného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upustit od ústneho poj ednávania.
Učastníkom konania súČasrie omámil, že majú možnost‘ uplatniť svoje námietky do 7
pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky—od dňa 10.12.202 1 stým, že na pripomienky
a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sav zmysle 61 ods.1) stavebného
Zákona neprihliada.
Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudi, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným
zúkonom a osobitnými predpismi čije zabezpečená komptexnosť a ptynutosť výstavby, či je
zabezpečené včasné vybudovanie technického, obČianskeho alebo mého vybavenia
potrebného na riadne užívanie.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predboženú žiadosť o
stavebné povolenie z hl‘adísk uvedených v ustanoveniach 62 ods.1 a 2 stavebného Zákona a
* 8 vyhl. č. 453ĺ2000 Z.z., prejednat ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmí a zistit, že
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú obrozené záujmy spoločnosti, ani
nepriznerane obmedzené alebo obrozené práva a oprávnené záujmy úČastníkov konania.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by brániti
povoleniu stavby.
—

—

—

—

-

‚

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘ v
zmysle *52 ods.1 zák. č. 71/1967 lb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoeh rokov odo díla, kcdy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.
Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívať len
na základe kolaudačného rozhodnutia.

S

Stavebné povolenie je v zmysle * 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.
Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
ktorá je súčast‘ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Vlastníctvu:
zmluva o budúcej zrnluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 25. 0.2021 medzi
Obec Svätý Kríž, Svätý Kríž 152, 032 11 Svätý Kríž, IČO:
budúcim povinným
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
00 315 508 a budúcim oprávneným
2927/8, 01047 Zilina, ICO: 36442 151 doručená na MsU dňa 03.12.2021
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky dotknuté
navrhovanou stavbou parc.č. KN-C 404/12 a KN-C 420 k.ú. Svätý Kríž uzatvorená medzi
všetkými vlastníkmi predmetných pozemkov a budúcim oprávneným Stredoslovenská
distribučná, as., Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina, fCO: 36442 151
-

—

—

—

-

—

Poplatok:
Správny poplatok v zrnysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov:
pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane = 100.- eur

-

Poučenie:
Podľa 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa
možno odvolat‘. Odvolanie podľa * 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15
dní odo dňa donjěenia rozhodnutia na obec Svätý Kiíž prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozbodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský
Mikuláš.
O odvolaní rozhodne Okresný úrad Zilina, odbor výstavby a bytovej polhiky,
Vysokoškolákov Č. 8556/33B, 010 08 Zilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podFa ustanoveni Správneho
súdneho poriadku

ýr\

C,

ušan Matejka ml.
starosta obce SvatÝ Kríž

Doručuje sa
vlastnikom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou,
ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie domčuje formou verejnej
vyhlášky

—

Toto rozhodnutie má podl‘a 69 ods. 2 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa * 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť
vyvesené v mieste obvyklým spósobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Svätý
Križ. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnost‘
súěasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj mým
spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo na
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie lýka.
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Na vedomie
Stredoslovenská distribučná, as. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina, IČO:
36442 151 v zast. EUB, s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš Palúdzka,
ICO: 44736339
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Obec Svätý Kríž, Č. 152, 032 11 Svätý Kríž
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP. úsek SSOH, ŠVS, ŠSOPaK
Vrbická 1993, OM 01 Liptovský Mikuláš
Stovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
LVS as., Revolučná 595. 031 05 Liptovský Mikuláš
—

—

—

—

—

—

—

Vyvesené dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo)
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