
O B E C     S T O Ž O K 
 

so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva 
Č.j.: S2017/00327sp,                                                                                                  V  Stožku, dňa 23.01.2018 
        S2018/00015sp,   počet strán 12 ks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 
Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 

36442151 (ďalej len stavebník) v zastúpení  Ing. Zdenka Ilavská, technik investičnej výstavby, kpt. Nálepku 
16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal na tunajší úrad 08.11.2017, žiadosť o vydanie stavebného povolenia v 
stavebnom konaní pre stavbu „Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“, na pozemkoch parcely KN-
C : 2054, 2011, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1296/3, 1923, 1922, 1921,1920, 1919, 1917, 
1916, 1915, 2073, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1284/1 (KN-E 2619/1, 2618/2), 554/9, 
554/10,1902,1901, 2074, 216, 528/4, 528/17, 528/18, 2077/1, 2078, 2079, 2080, 2081, 2090, 2082, 2083/2, 
2083/3,2083/1, 2084, 2075, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 535/1, 537/5, 537/1, 538, 540/1, (KN-E 1145), 
2076, 499/1 (KN-E 1281/3), 2077/2, 528/5, 528/4, 541 a ďalšie,  v katastrálnom území Stožok. Na túto stavbu 
vydala Obec Stožok dňa 12.09.2017 územné rozhodnutie pod č.j.: S2017/00212-roz., právoplatnosť nadobudlo 
11.10.2017.  
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 
              Obec Stožok, 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) 
prerokovala a posúdila túto žiadosť v stavebnom konaní podľa § 62 a § 64 stavebného zákona a na základe 
výsledkov stavebného konania podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

 

p o v o ľ u j e    
 

líniovú stavbu:  „Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“,  
stavebníka:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
zodp. projektant: Ing. Vladimír Kročan, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, ev. č.  
  1810*Z*2-3,  
miesto stavby: Obec Stožok, kat. územie Stožok, pozemky parc. KN-C: 2054, 2011, 1931, 1930, 

1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1296/3, 1923, 1922, 1921,1920, 1919, 1917, 
1916, 1915, 2073, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1284/1 (KN-E 2619/1, 
2618/2), 554/9, 554/10, 1902, 1901, 2074, 216, 528/4, 528/17, 528/18, 2077/1, 2078, 
2079, 2080, 2081, 2090, 2082, 2083/2, 2083/3,2083/1, 2084, 2075, 2085, 2086, 
2087/1, 2087/2, 2088, 535/1, 537/5, 537/1, 538, 540/1, (KN-E 1145), 2076, 499/1 
(KN-E 1281/3), 2077/2, 528/5, 528/4, 541 a ďalšie,  v katastrálnom území Stožok. 

C  
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charakter stavby:  novostavba, 
druh stavby:   líniová stavba, 
stupeň PD:  projekt stavby pre stavebné povolenie, 
termín vypracovania PD: 09/2017, 
zákazkové číslo: D103538-PP 
 
Stavebné objekty: 
SO-01 VN vedenie AXEKVC(AR)E  
SO-02 NN vedenie AYKY-J  
Prevádzkový súbor: 
PS-01 Bloková trafostanica MKP 800 
 
Projektová dokumentácia rieši návrh výstavby nového VN káblového vedenia 3x22AXEKVC(AR)E 
1x70/16mm2, NN káblového vedenia AYKY-J 3x240+120 mm2 a výstavbu novej blokovej trafostanice MKP 
800. Pri realizácii stavby dôjde 2x ku križovaniu Stožockého potoka riadením pretlakom, pričom VN kábel 
uloží do chráničky FXKV 160, v hĺbke 1,20 m pod dnom koryta toku. Po prekrižovaní vodného toku sa VN 
kábel ukončí vo VN rozvádzači novej trafostanice, umiestnenej 10 m od brehovej čiary drobného vodného 
toku Stožok. Z trafostanice budú vyvedené tri samostatné NN vývody káblami, pričom z 2. a 3. vývody budú 
NN zemné káble vedené pozdĺž Stožockého potoka vo vzdialenosti 1 m od jeho brehovej čiary. K druhému 
križovaniu NN káblovým zemným vedením dôjde z 3. vývodu, v r.km cca 0,813. Križovanie toku bude reali-
zované riadeným pretlakom, pričom NN kábel bude uložený do chráničky FXKVS 110 mm, v hĺbke 1,20 m 
pod dnom koryta toku.  
Nová trafostanica sa umiestni 10 m od brehovej čiary Stožockého potoka. Trafostanica je typová – Gräper 
MKP 800. Je navrhnutý jeden transformátor o výkone 2550 kVA, typu TOHn 338/22. Kompaktná kiosková 
trafostanica s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2160x1900 mm, 
celkovou výškou 2350 mm, svetlou výškou 2030 mm. Stavebné riešenie tvorí kompaktný celok, ktorý je zlo-
žený z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy. Základová vaňa 
a bočné steny sú vyrobené ako záchytná vaňa oleja, z vodonepriepustného a olejovzdorného betónu. 
 
Z trafostanice sa vyvedú 3 samostatné NN vývody káblom AYKY-J 3x240+120mm2. 

1. vývod -trasa 84 m bude napájať novú skriňu 1-PRIS 6.1 pre napojenie plánovanej výstavby 
2. vývod - trasa 420 m tento vývod bude napájať nové skrine č.2 a 3 typu PRIS 6.1 a končí v skrini č.4 , 

PRIS 5.1. pri rodinnom dome č. 105. 
3. vývod -trasa 350m tento vývod bude napájať jestvujúce vzdušné vedenie . Kábel bude ukončený v 

novej skrini VRIS2 na jestvujúcom PB pri rodinnom dome č.322. 

Pre uskutočnenie stavby podľa § 66 stavebného zákona určuje Stavebný úrad tieto záväzné podmienky: 

 
1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, za ktorú zodpovedá Ing. Vladi-
mír Kročan, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, ev. č. 1810*Z*2-3, projektová dokumentácia 
v stupni pre stavebné povolenie bola vyhotovená v termíne 09/2017. 
Projektová dokumentácia je overená  Stavebným úradom v stavebnom konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tohto rozhodnutia. 
2. Akékoľvek prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v 
stavebnom konaní môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia Stavebným úradom. 
3. Vytýčenie priestorovej polohy stavby bude zabezpečené právnickou, alebo fyzickou osobou na to opráv-
nenou, podľa územného rozhodnutia vydaného Obcou Stožok, č.j. S2017/00212-roz zo dňa 12.09.2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2017., pričom stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v tomto roz-
hodnutí. 
4. Pri realizácii stavby stavebník môže využívať len tie pozemky, ku ktorým má právo na to ho oprávňujúce. 
5. Pred začatím výkopových zemných prác stavebník zabezpečí preukázateľne vytýčenie všetkých inžinier-
skych sietí prostredníctvom správcov podzemných inžinierskych sietí. V prípade ich poškodenia počas reali-
zácie stavby je stavebník povinný toto ihneď ohlásiť dotknutej organizácii. Za vzniknuté škody zodpovedá 
stavebník. 
6. Stavebník zabezpečí aby nedošlo k poškodeniu verejných zariadení a dotknutých nehnuteľností, v prípade 
poškodenia ich uvedie do pôvodného stavu. 

trasa 660 m    
trasa 1190 m

 1 ks
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7. Stavbu bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby  Stavebnému úradu do pät-
nástich dní od ukončenia výberového konania. 
8. Podľa § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona je stavební povinný písomne oznámiť začatie stavby Sta-
vebnému úradu 
9. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavbe a stavenisku v zmysle príslušných vyhlášok, nariadení a 
príslušných ustanovení stavebného zákona. 
10. Pri uskutočňovaní stavby musia byť primerane zohľadnené ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a 
Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby. 
11. Stavenisko musí byť zriadené v súlade s § 43i ods. 3 stavebného zákona. 
12. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená Stavebným úra-
dom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.  
13. Stavebník je podľa ustanovenia § 43 f stavebného zákona povinný použiť na realizáciu stavby iba stavebné 
výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných 
výrobkov preukáže stavebník Stavebnému úradu v kolaudačnom konaní. 
14. Pri prevoze materiálov ako aj počas celej výstavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu miestnych komunikácii. 
V prípade ich znečistenia je dopravca povinný toto ihneď odstrániť na vlastné náklady. 
15. Stavba bude dokončená v termíne najneskôr do 12/2019. 
16. Pred užívaním stavby stavebník požiada Stavebný úrad o kolaudáciu stavby. K návrhu na kolaudáciu 
stavby doloží doklady podľa platného stavebného zákona. 
17. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky územného roz-

hodnutia č.j.: S2017/00212 – roz, ktoré dňa 12.09.2017 vydala Obec Stožok a všetky podmienky k 
uskutočňovaniu stavby vyplývajúce zo stanovísk príslušných dotknutých orgánov: 

 

18.1. Podľa vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, číslo vyjadrenia BBRSC/01218/2017-
BB, BBRSC/01880/2017 dňa 05.05.2017 je stavebník povinný dodržať: 
Križovanie cesty III/2692 
18.1.1. Trasu viesť mimo cestného pozemku,  

18.1.2. Križovanie realizovať riadeným pretlakom min. 1,2 pod niveletou cesty. 

18.1.3. Nesmie dôjsť k zhoršeniu šírkového usporiadania cestnej priekopy a odtokových pomerov. 

Technické podmienky realizácie  

Križovanie cesty pretláčaním 

18.1.4. Križovania cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným pretlakom) kolmo na os vozovky, 

18.1.5. Popod cestu viesť potrubie v oceľovej chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky. 

18.1.6. Štartovaciu a cieľovú jamu zriadiť mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkaj-
ších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana odvodňovacieho systému, päta cestného násypu tam kde  

odvodňovací systém nie je, od vonkajšej hrany nespevnenej krajnice a p.), 
18.1.7. Stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy. 

18.1.8. Prípade neúspechu pretlaku z dôvodu nevhodných geologických pomerov, túto skutočnosť ihneď ozná-
miť správcovi ciest BBRSC, a.s. a požiadať o zmenu vyjadrenia. 

Výkop montážnej jamy 
18.1.9. Steny výkopu zo strany cesty zabezpečiť pažením. 
18.1.10.V blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne. 
18.1.11. Po realizácii stavby obnoviť všetky dotknuté cestné zariadenia do zodpovedajúceho stavu, tak aby 
boli funkčné (odvodňovacie priekopy, vpusty,...). 

18.1.12. V úsekoch, kde si realizácia stavby vynúti rozobratie dláždenej priekopy, treba dláždenie obnoviť 
v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade, 
vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy. 

18.1.13. Vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na telese cesty (vozovka, svahy, odvodňovacie zariade-
nia, a.i.). 
Zásyp a úprava montážnych jám 

18.1.14. Platí pre celý výkop v cestnom telese (vozovka, nespevnená krajnica, svah, odvodňovacie zariadenie). 

18.1.15. Podložie v celom objeme výkopu zasýpať štrkodrvou frakcie 0 - 32 po 20 cm vrstvách s postupným  
zhutňovaním na min. Edec = 60 MPa. 

18.1.16. Po ukončení prác cestný pozemok uviesť do pôvodného stavu. 

Požiadavky na kvalitu prác 
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18.1.17. Počas zásypu, výkopov a zhutňovacích prác je potrebné ku kontrole prizvať vedúceho strediska Kri-
váň (p. Úradník 0918543566). 

18.1.18. Certifikáty zabudovaných stavebných materiálov, protokol zo skúšok hutnenia, ktorých výsledky sú 
podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť BBRSC, a.s. najneskôr v deň zápisničného odovzdávania. 

18.2.1.19. Stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy. 

Všeobecné podmienky a doprava 

18.2.1.20. Pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 

18.2.1.21. výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne, 
18.2.1.22. Práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 
31.03. príslušného kalendárneho roka, 

18.2.1.23. Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzova- 

niu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia ( odvodňovacie zariadenia, most), 

18.2.1.24. Práce zorganizovať tak, aby zostal voľný jeden jazdný pruh pre striedavé obojsmerné vedenie  
cestnej premávky, premávku musí usmerňovať na to spôsobilá osoba. 

18.2.1.25. Mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky, 

18.2.1.26. Začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na podatelna@bbrsc.sk) nahlásené mín. 5  
dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., oblasť Kriváň (vedúceho strediska p.Úradník 0918543566 
alebo technickému pracovníkovi - Ing. Červenková 0918 9543 726) 

18.2.1.27.Po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a cestný pozemok uviesť do požadovaného stavu  

a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. 
18.2.1.28.V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené, 
18.2.1.29. Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktoré na požiadanie  
vydáva Okresný úrad vo Zvolene, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 

18.2.1.30. V dostatočnom predstihu je nutné požiadať Okresný úrad vo Zvolene, odbor pre cestnú dopravu a  
pozemné komunikácie o povolenie čiastočnej uzávierky cesty, 

18.2.1.31. Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením, o ktorého  

určenie požiada (po odsúhlasení OR PZ - ODl vo Zvolene) Okresný úrad vo Zvolene, odbor pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie, 

18.2.1.32. Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty požadujeme záručnú dobu 36 mesiacov odo dňa zápisnič- 
ného prevzatia vykonaných prác.Po ukončení stavby požadujeme trasu kábla označiť oceľovými výtyčkami a 
smerovými tabuľkami v miestach, kde trasa vstupuje do cestného telesa. 
18.2.1.33.V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo vše 
obecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu a správcovi 
cesty. 
18.1.35. Žiadateľ- prevádzkovateľ si nebude v budúcnosti nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu pre-
mávky na pozemnej komunikácii a výkonu zimnej údržby CK v zmysle schváleného operačného pláni ZÚC. 
18.1.36. Pri realizácií stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č.135/1961 Zb. o pozemných  

komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komuniká-
ciách (cestný zákon), 

18.1.37. Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým  

je Okresný úrad vo Zvolene, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 

 

18.2. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Zvolen, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
číslo vyjadrenia OU-ZV-OCDPK-2017/007925-5 zo dňa 07.07.2017 je stavebník povinný dodržať: 
18.2.1.Súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby podľa predloženého projektu. Akékoľvek zmeny v realizácii 
stavby (jej časti) dotýkajúce sa cestného pozemku cesty č. 2692 vopred prerokovať so správcom cesty (Ban-
skobystrická regionálna správa ciest, a. s. Banská Bystrica) a Okresným úradom Zvolen. 

18.2.2.Žiadna časť (zariadenie) stavby nesmie byť umiestnená na cestnom pozemku cesty č. 2692 (okrem 
miesta križovania cesty VN zemným káblom). Trasu VN zemného kábla pozdĺž cesty č. 2692 viesť mimo 
cestného pozemku cesty vrátane ochranného pásma. 

18.2.3.Križovanie cesty č. 2692 VN zemným káblom zrealizovať bezrozkopávkovou technológiou (pretlakom 
chráničky, pričom štartovacia a cieľová jama musia byť umiestnené mimo cestného pozemku). VN zemný 
kábel musí byť uložený v chráničke vyvedenej mimo cestného pozemku cesty. 

18.2.4.Stavba nesmie ohrozovať cestu č. 2692 a bezpečnosť cestnej premávky, a to ako počas jej realizácie,  
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tak i počas jej užívania. 

18.2.5.Pre príjazd (prístup) k stavbe počas jej realizácie aj užívania využívať len existujúce vjazdy (prístupy) 
z cesty č. 2692. 
18.2.6.Počas realizácie stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k narušeniu (poškodeniu) cestného telesa 
cesty č. 2692 vrátane jej odvodňovacieho systému (odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa cesty v po-
zdĺžnom a priečnom smere). 
18.2.7.Počas realizácie stavby neukladať na vozovku cesty č. 2692 vykopanú zeminu, stavebný a iný materiál, 
nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá,...). 

18.2.8.Stavbu zrealizovať bez obmedzenia cestnej premávky na ceste č. 2692. 
18.2.9.V súvislosti s realizáciou časti stavby v zemnom telese cesty č. 2692 (križovanie cesty trasou VN zem-
ného kábla) stavebník (prípadne zhotoviteľ’ stavby) písomnou žiadosťou najneskôr 30 dní vopred požiada 
Okresný úrad Zvolen o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 2692. 
 

18.3.1. Podľa vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.. Odštepný závod Banská Bys-
trica, číslo vyjadrenia CS SVP OZ BB 47/2017/17, CZ 4081/2017-39210 zo dňa 06.04.2017 je stavebník 
povinný dodržať: 
18.3.1.1.  Križovania vodného toku zemnými VN a NN káblovými vedeniami je nutné navrhnúť a zrealizovať 
v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. 

18.3.1.2. V súvislosti so správou vodného toku je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže 
správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov 
pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch 
pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary. Káblové vedenie je preto v rámci koryta vodného toku 
a jeho pobrežných pozemkov potrebné uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t pre 
dopravu a mechanizáciu, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať ťažkú mechanizáciu bez 
väčších obmedzení. 

18.3.1.3. Križovania žiadame zrealizovať použitím bezvýkopovej technológie popod koryto drobného vod-
ného toku Stožok. VN káble zemného vedenia umiestniť do chráničky FXKVS 160 mm v hĺbke min. 1,20 m 
pod  
dnom koryta toku a NN káble zemného vedenia umiestniť do chráničky FXKVS 110 mm v hĺbke min. 1,20 m  

pod dnom koryta toku. Štartovacie a cieľové jamy je nutné umiestniť vo vzdialenosti minimálne 5 m od bre-
hovej čiary vodného toku. 

18.3.1.4. Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom 
Správy povodia stredného Hrona, Zvolen, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a 
nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť 
na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpo-
vedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) elektrickej siete pri výkone správy a údržby 
vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku. 

18.3.1.5. Káblové vedenie križujúce vodný tok je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými znač-
kami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ 
vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu. 

18.3.1.6. V prípade, že križovania VN a NN vedeniami s vodným tokom Stožok nebudú zrealizované v súlade 
s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k jeho poškodeniu, vzniknuté škody na 
vedení, ako aj náklady na uvedenie elektrickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzko-
vateľ. 
18.3.1.7. Trasu káblového vedenia uloženého v súbehu s vodným tokom žiadame v rámci pozemku KN-C č. 
2082 viesť v odstupovej vzdialenosti min. 5,0 m od brehovej čiary vodného toku (t.j. od hranice parcely KN-
C č. 2090). 
18.3.1.8. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku.  
Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozem 
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koch a ani v blízkosti toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zreali-
zovaní stavebných prác. 

18.3.1.9. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových 
a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim 
vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. 
18.3.1.10. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby 
nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad 
pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozi-
diel. 
18.3.1.11. V rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do pobrežných pozem-
kov vodného toku. ktoré po ukončení prác žiadame uviesť do pôvodného stavu. V prípade nutnosti výrubu 
stromov je potrebné ho riešiť v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov. 

18.3.1.12. Nakoľko káblové vedenie má byť uložené aj v rámci pozemkov v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, 
žiadame zo strany investora stavby uzatvoriť najneskôr do termínu kolaudácie stavby s SVP, š.p. OZ Banská 
Bystrica zmluvu o zriadení vecného bremena na príslušnú parcelu (KN-C č. 2090, k. ú. Stožok). Zároveň 
súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby. Investor predloží správcovi 
toku najneskôr pri preberacom konaní stavby výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta 
a pobrežných pozemkov vodného toku v križovaných úsekoch. 
18.3.1.13. Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv 
a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytý-
čenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta a pobrežných pozemkov toku. 

K zahájeniu a ukončeniu stavby ako aj k stavebným prácam súvisiacimi so zásahom do koryta toku pri jeho 
križovaní a uložení vedenia v súbehu s jeho korytom, žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, 
Správa povodia stredného Hrona (Ing. František Šmiga, mobil: 0903 601 854). 

18.3.1.14. V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania TS a elek. rozvodov došlo k vzniku škôd na 
majetku ich investora alebo prevádzkovateľa z dôvodu vybreženía vody z koryta vodného toku, SVP, š.p. OZ  
Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vznik-
nuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. 
 

18.3.2. Podľa vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.. Odštepný závod Banská Bys-
trica, číslo vyjadrenia CS SVP OZ BB 47/2017/20, CZ 4625/2017-39210 zo dňa 19.04.2017 je stavebník 
povinný dodržať: 
Podmienky 2.3.1.7 a 2.3.1.12 žiadame nahradiť nasledovným textom z podmienok 2.3.2.7 a 2.3.2.12: 

18.3.2.7. Trasu káblového vedenia uloženého v súbehu s vodným tokom žiadame v rámci pozemku KN-C č. 
2082 viesť mimo ochranného pásma vodného toku, ktoré v zmysle STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“ 
dosahuje pri dotknutom vodnom toku šírku 4,0 m od Jeho brehovej čiary. V ochrannom pásme toku nie je 
prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou alebo navážkami, výstavba súbežných inžinierskych sietí a 
iné. Vzhľadom na túto skutočnosť žiadame uložiť elektrickú prípojku mimo ochranného pásma toku. Výhradne 
v úseku, kde ochranné pásmo toku zasahuje na pozemok parcely KN-C č. 2083/1, súhlasíme s uložením káb-
lového vedenia aj v rámci tohto pásma za predpokladu, že bude uložené v čo najväčšom možnom odstupe od 
hranice parcely KN-C č. 2090 v hĺbke 1,2 m od terénu.“ 

18.3.2.12. Pri uložení káblového vedenia v rámci pozemku parcely KN-C č. 2090 v k.ú. Stožok vedenej vo 
vlastníctve SR a správe SVP, š.p. Banská Štiavnica žiadame zo strany stavebníka uzatvoriť s SVP, š.p. OZ 
Banská Bystrica dohodu o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade uzatvorenú podľa §51 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ustanovenia §11 ods. 5, 9 a 12 zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti žiadame po zápise 
vecného bremena do katastra nehnuteľností zaslať na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica porealizačný geometrický 
plán stavby a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorázovej náhrady, ktoré zabezpečí držiteľ povolenia na  
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svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby.“ 
Všetky ostatné podmienky k realizácii predmetnej stavby uvedené v našom stanovisku CS SVP OZ BB 
47/2017/17 CZ 4081/2017 - 39210 zo dňa 06.04.2017 však zostávajú v platnosti pre predmetnú stavbu. 

 

18.4. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie - orgánu 
štátnej vodnej správy, číslo vyjadrenia OU-DT-OSZP-2017/000444/TOT zo dňa 27.03.2017 je stavebník 
povinný dodržať: 
18.4.1. Podľa § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy 
na uskutočnenie stavebných objektov „SO-01 VN vedenie AXEKVC(AR)E" a „SO-02 NN vedenie AYKY-J“, 
ktoré budú križovať vodný tok Stožocký potok. 

K súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku - SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Súhlas je 
podkladom na konanie podľa osobitných predpisov. 

18.4.2. Podľa § 27 ods. 1, písm. c) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy 
na uskutočnenie prevádzkového súboru „PS-01 Bloková trafostanica MKP 800“. 
K súhlasu je potrebné doložiť popis zaobchádzania so škodlivými látkami (olejom) a spôsob zabezpečenia 
ochrany voči jeho priesakom a prípadnému znečisteniu podzemných a povrchových vôd v danej lokalite. 
Súhlas je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov 

18.4.3. Počas realizácie stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu po-
vrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k 
vodnému  
zákonu, resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrcho-
vých a podzemných vôd. 

18.5. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny, číslo vyjadrenia OU-DT-OSZP-2017/000456/JAG zo dňa 
29.03.2017 k povinný dodržať: 
18.5.1. V prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane  

prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Stožok) o vydanie súhlasu na ich 
výrub. 
18.5.2. Po ukončení prác upraviť terén do pôvodného stavu. 

 

18.6. Podľa vyjadrenia Okresného úradu Detva, Odboru starostlivosti o životné prostredie – orgánu 
odpadového hospodárstva, číslo vyjadrenia OU-DT-OSZP-2017/000634/ROJ zo dňa 29.03.2017 je sta-
vebník povinný dodržať: 
18.6.1. V prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so záko-
nom o odpadoch ( č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych 
noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. 
iné právo k tomu ho oprávňujúce, 
18.6.2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri vykonávaní 
stavebných prác pre právnické osoby je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykoná-
vajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona; 

18.6.3. V prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového 
hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na 
opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie; 
18.6.4. Zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné nija-
kým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom, 
18.6.5. V prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi 
v súlade so zákonom o odpadoch, 

18.6.6. Ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods. l písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii 
v kolaudačnom konaní ( k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vznik-
nutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas 
výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch). 
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18.7. Podľa vyjadrenia Hydromeliorácie, V štátny podnik, číslo vyjadrenia 3181-3/120/2017 zo dňa 
10.08.2017 je stavebník povinný dodržať: 
18.7.1. Križovanie navrhovaného VN káblového vedenia s krytým odvodňovacím kanálom navrhnúť a vyko-
nať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961. Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a 
vedeniami" z r. l983. 

18.7.2. Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie odvodňovacieho kanála kry-
tého pracovníka Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Levice, kontaktná osoba Ing. Šiška, č.t. 0903 
997 971. 
18.7.3. VN káblové vedenie v mieste križovania s krytým odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky min. 
0,5 m pod krytý kanál. 

18.7.4. Výkopy v mieste križovania vykonať ručne. 
18.7.5. Prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do 
stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania. 

18.7.6. V prípade porušenia majetku štátu - krytého odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, 
š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora. 

 
 

18.8. Podľa vyjadrenia Slovenského plynárenského priemyslu - Distribúcia, a.s., číslo vyjadrenia 
TD/NS/0182/2017/Ve zo dňa 03.05.2017 je stavebník povinný dodržať: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:  
18.8.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania Iných činností, je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,  

 

ktorú je potrebné zaslať na adresu; SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Brati-
slava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk). 

18.8.2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdiale-
nosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu. 

18.8.3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 48 242 4801) najneskôr 7 dní pred zahájením pláno-
vaných prác. 

18.8.4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dô-
vodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

18.8.5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie čin-
ností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od obrysu 
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

18.8.6. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať 
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka. 
18.8.7. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je 
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

18.8.8. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti po-
škodeniu. 
18.8.9. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie 
krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynáren-
ských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

18.8.10. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 
SPP-D na tel.č.: 0850 111 727, 

18.8.11. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom  
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a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu 
vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 

18.8.12. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02, 
702 10,605 02. 

18.8.13. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochran-
ných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

18.8.14. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými za-
riadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umies-
tňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. 
 

 

18.9. Podľa vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., číslo vyjadrenia 6611718733 zo dňa 04.07.2017 dôjde pri 
uskutočňovaní stavby do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, 
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., preto je stavebník povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uvedeného vyjadrenia a súčasne všetky stanovené podmienky v tomto 
vyjadrení ako je uvedené v bode 1. až 15 vyjadrenia. 
 

18.10. Podľa stanoviska  Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie číslo vyjadrenia 
24/2017 zo dňa 06.09.2017 je stavebník povinný dodržať:        

18.2.10.1.Navrhovaná trasa káblového vedenia, ktoré križuje štátnu cestu tr. III., križuje trasu verejného  
vodovodu DN 90 mm a trasu verejnej splaškovej kanalizácie DN 300 mm ako aj rigol, do ktorého je za cestným 
priepustom  zaústená dažďová kanalizácia, ktorý bude realizáciou projektu „Cyklistický chodník v obci 
Stožok“ – SO 02 zatrubnenie cestnej priekopy , zatrubnený.  
18.2.10.2.Tiež v miestnej komunikácii pozemok parcely KN-C 499/1, 499/2, 2076 sa nachádza verejný  
vodovod  
PVC DN 90 mm a HDPE DN 75 mm, ktorého trasa pôjde v súbehu s káblovým vedením navrhovanej stavby.  
18.2.10.3.Ochranné pásmo verejného vodovodu je 1,5 m od vonkajšieho obrysu potrubia a tiež 1,5 m od  
vonkajšieho obrysu potrubia verejnej kanalizácie. V ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie je potrebné výkopové a zemné práce vykonávať ručne. 
18.2.10.4.Zároveň upozorňujeme, že v danej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia- vodovodné  
prípojky jednotlivých nehnuteľností, ktoré je potrebné pri výkopových prácach rešpektovať a kanalizačná 
prípojka novostavby rodinného domu nachádzajúceho sa na pozemku parcely KN-C 528/5 k.ú. Stožok.  

18.2.10.5.V mieste križovania verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je potrebné výkopové práce  
uskutočňovať ručne tak, aby nedošlo k poškodeniu potrubného vedenia verejného vodovodu. T.j. dodržať STN 
73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia v platnom znení.  
18.2.10.6.Pred realizáciou zemných prác v mieste križovania a súbehu s verejným vodovodom a verejnej  
kanalizácie  je potrebné požiadať prostredníctvom Obecného úradu v Stožku o vytýčenie trasy verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie. Tiež pred ukončením prác je potrebné tieto práce zápisnične prevziať.  
 
18.11. Podľa stanoviska  Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Študenská 12, 960 01 Zvolen 
číslo vyjadrenia OU-ZV-PLO-2017/013261-002 zo dňa 05.10.2017 je stavebník povinný dodržať:        

18.11.1. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť starostlivosť o skla-
dovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu. 
18.11.2. Zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej pre nepoľnohospodársky účel do pôvodného 
stavu do 30.04.2019. 

18.11.3. Práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať predovšetkým v čase vegetačného pokoja. 
 
 
19. Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú budúci predáva-
júci, Ondrej Petrinec, uzatvoril s budúcim kupujúcim Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Raj-
čianke 2927/8, 010 47 Žilina, dňa 16.06.2017. 
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Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k uskutočneniu predmetnej stavby neboli  vznesené. Sta-
noviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné. 
 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí platnosť, ak sa so stavbou 
začne v tejto lehote. Stavbu je možné začať uskutočňovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto stavebného 
povolenia. 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 
IČO:36442151(ďalej len stavebník) v zastúpení  Ing. Zdenka Ilavská, technik investičnej výstavby, kpt. 
Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, podal na tunajší úrad 08.11.2017,  žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu „Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“,  na pozemku parcela KN-C : 2054, 
2011, 1931, 1930, 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1296/3, 1923, 1922, 1921,1920, 1919, 1917, 1916, 
1915, 2073, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1284/1 (KN-E 2619/1, 2618/2), 554/9, 
554/10,1902,1901, 2074, 216, 528/4, 528/17, 528/18, 2077/1, 2078, 2079, 2080, 2081, 2090, 2082, 2083/2, 
2083/3,2083/1, 2084, 2075, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088, 535/1, 537/5, 537/1, 538, 540/1, (KN-E 1145), 
2076, 499/1 (KN-E 1281/3), 2077/2, 528/5, 528/4, 541 a ďalšie, katastrálne územie Stožok. Na túto stavbu 
vydala Obec Stožok dňa 12.09.2017 územné rozhodnutie pod č.j.: S2017/00212-roz., právoplatnosť nadobudlo 
11.10.2017.  Na základe uvedeného bolo dňom podania žiadosti začaté stavebné konanie. 

 
Obec  Stožok oznámením číslo S2017/00327-ozn zo dňa 15.11.2017 oznámila verejnou vyhláškou 

začatie stavebného upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté 
orgány mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doru-
čenia oznámenia. V oznámení boli upozornení na to, že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Námietky 
k stavbe v priebehu konania neboli vznesené, pripomienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
 

Ku konaniu boli predložené prehlásenia, súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov k uskutočneniu stavby, 
všetky predpísané doklady a podklady súvisiace s konaním vrátane vyjadrení dotknutých orgánov k stavbe. 
 
Tzv. iné právo k pozemkom, na ktorom sa bude predmetná stavba umiestnená preukázal stavebník: 

- zmluvou o budúcej kúpnej zmluve ktorú budúci predávajúci, Ondrej Petrinec, uzatvoril s budúcim 
kupujúcim Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, dňa 
16.06.2017. 

- súhlasmi vlastníkov pozemkov.  
 

Kladné stanovisko k líniovej stavbe pre uskutočňovanie stavby vydali: Obec Stožok, Banskobystrická regio-
nálna správa ciest, a.s.; Okr. úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Slovenský vodo-
hospodársky podnik š.p.. Odštepný závod Banská Bystrica; Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, orgán odpadového hos-
podárstva, Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Pod-
poľanie; Ministerstvo obrany SR, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Hydromeliorácie, štátny podnik 
v  Bratislave. 
Vyjadrenie o existencii, neexistencii inžinierskych sieti a zariadení v svojej správe v území dotknutom línio-
vou stavbou vydal: Slovenský plynárenský priemysel- Distribúcia a.s., Slovak Telecom, a.s., Energotel, a.s., 
Michlovský, spol. s r.o., B. Bystrica, DTnet Detva s.r.o., Netspace s.r.o.  

Kladné stanovisko k líniovej stavbe a jej technickému riešeniu vydala Stredoslovenská energetika- Distribúcia 
Žilina. 

 
Podmienky dotknutých orgánov k umiestneniu predmetnej stavby a ich stanoviská nie sú protichodné a sú 
zahrnuté do obsahu tohto stavebného povolenia. 
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Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 58 až § 66 stavebného 
zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obme-
dzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecne technické požiadavky 
na výstavbu. 
 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, 
preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

* 

               Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol uhradený na účet Obce Stožok v sume 100 €, v zmysle 
položky č. 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov. 
 
Toto rozhodnutie je verejná vyhláška podľa §61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené 15 dní na 
úradnej tabuli Obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Rozhodnutie je zverejnené aj na 
webovej stránke Obce Stožok www.stožok.sk. 
 

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia konajúcemu 
orgánu. Obci Stožok. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie preskúmať súdom 
podľa Občianskeho súdneho poriadku. 

 
Príloha pre stavebníka: 1x overená projektová dokumentácia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                        Bc. Darina  P e t r i n c o v á 

                                                                                                                      starostka  
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Doručí sa: 

1.   SSE-Distribúcia, a. s., Ing. Zdenka Ilavská, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš,  

2.   Obec Stožok, starostka Obce, 

3.   Verejná vyhláška 
        4.     Ing. Vladimír Kročan, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, - projektant 
        5.     SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

        6.     SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
        7.      Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, 

  8.     Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
  9.     Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen, 

        10.    Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen, 
  11.    Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, 
12.   Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, 
13.   Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, 

         14.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
         15.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán OH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
         16.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠVS, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
         17.   Okresný úrad Detva, Odbor KR, Záhradná 12, 962 12 Detva. 
         18.    Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  
         19.    Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a poz. kom., Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen, 

         20.    DTnet Detva, M. R. Štefánika č. 65, 962 12 Detva 
         21.   Netspace, Obrancov mieru 3173/13,Detva 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia rozhodnutia: 23.01.2018..................................................(pečiatka, podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum ukončenia zverejnenia rozhodnutia: 07.02.2018...................................(pečiatka, podpis) 


