
S2022/00151 - rozh. 

 

Strana | 1  

 

O B E C     S T O Ž O K 
so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva 

Č.j.: S2022/00151 - rozh.            V  Stožku, dňa 26.05.2022 

vybavuje Oravec 
 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E  
 

 

 

Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, v zastúpení spol. EPM TRADE s.r.o., Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky, IČO: 475 311 42, 

(ďalej len stavebník), podala na tunajší úrad 31.03.2022, návrh na vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení stavby: 

 

- názov stavby:            „13420 – Stožok – Cesta do lomu – Rozšírenie NNK“ 

- stavebník:                  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

- miesto stavby:           KN- C č. 1930, 1935, 2011, 1931/2, 1931/3, 1931/4, 1931/5, 1931/8, 1931/9, 

1932/1, 1932/2 a 1932/5, k. ú. Stožok 

- charakter stavby:       Novostavba – líniová stavba; 
- projektant:                 EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina – Ing. Radil 

- dátum vypracovania projektovej dokumentácie: 02/2021 

- stupeň projektovej dokumentácie: projekt pre realizáciu stavby 
 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  stavebného zákona posúdil návrh 

podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil 

námietky a vyjadrenia účastníkov konania a 

  
 na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva 
 

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

„13420 – Stožok – Cesta do lomu – Rozšírenie NNK“ 
 

Projektová dokumentácie rieši: 

SO-21 Vedenia NN - káblové: 
Demontáž: 
Demontáž VRIS1 na p. b. č. 1 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1930. 

Montáž: 
Montáž novej VRIS 2K č.1 (VRIS 2K + KKP) na p. b. č. 1 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1930. 

Montáž nového káblového vývodu z novej VRIS 2K č.1 na p. b. č. 1 do navrhovanej rozpojovacej 

skrine PRIS 6.1 č.1 káblom (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 92m a v dĺžke vedenia 100m, v k. ú. 

Stožok na par. č. KNC 1930, KNC 2011, KNC 1931/2, KNC 1931/3, KNC 1932/1, KNC 1932/2, 

KNC 1932/5. Montáž a osadenie PRIS 6.1 č.1 DIN0 VV 1/5 P2 IP2x v k. ú. Stožok na par. č. KNC 
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1932/5. Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 76m a v 

dĺžke vedenia 82m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 6.1 č.1 do 

novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.2 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1932/5, KNC 1932/2, 

KNC 2011, KNC 1931/5, KNC 1931/4, KNC 1931/8. Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej 

skrine PRIS 7 č.2 DIN1 VV 4/4 P2 IP2x v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1931/4. Montáž nového 

zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 104m a v dĺžke vedenia 110m, 

vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.2 do novej navrhovanej 

rozpojovacej skrine PRIS 9 č.3 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1931/4, KNC 1931/8, KNC 2011, KNC 

1935. Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.3 DIN1 VV 3/7 P2 IP2x v k. ú. 

Stožok na par. č. KNC 1935. Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v 

dĺžke trasy 82m a v dĺžke vedenia 88m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej 

skrine PRIS 7 č.2 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.4 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 

1931/4, KNC 1931/8, KNC 2011, KNC 1931/9. 

Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.4 DIN1 VV 3/7 P2 IP2x v k. ú. Stožok 

na par. č. KNC 1931/9. 

Celé navrhované zemné vedenie bude uložené v korugovanej chráničke OD110. 

Popri celom zemnom vedení bude uložená optická chránička v trase 354 a v dĺžke vedenia 380m. 

Montáž uzemňovacej sústavy pre rozvodnice a p. b. nasledovne: 

 Re<15Q - PRIS 6.1 č.1, PRIS 7 č.2. 

 Re<5Q - PRIS 9 č.3, 4. 

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
 
Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Stožok. Prístupnosť k miestu stavby je zabezpečená po 

miestnych cestných komunikáciách obyčajnými dopravnými prostriedkami, tak ako je to zakreslené 

v situačnom výkrese v mierke M=1:1000, názov výkresu – Celková situácia stavby – Navrhovaný 

stav, č. výkresu 03_CSS_002, ktorú vypracoval Radil, kontroloval Ing. Tadeáš Hajdúch a úradne 

overil Ing. Pavol Šíro, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0771 *A* 2-3, a ktorá tvorí 

neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia 
 

1. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných 

inžinierskych sietí ich správcami a rešpektovať ich požiadavky.  

2. V prípade potreby užívania verejného priestranstva pre uskutočňovanie stavebných prác resp. 

skládku materiálu je stavebník povinný požiadať príslušnú obec o súhlas. 

3. Pred začatím stavebných prác predrokovať s  vlastníkmi resp. užívateľmi vstupy na pozemky 

(vopred písomne oznámiť). 

4. Užívať pozemky len so súhlasom ich vlastníkov a po ukončení stavebných prác zápisnične 

odovzdať užívané plochy dané do pôvodného stavu ich vlastníkom príp. užívateľom. 

5. Realizáciou stavby nenarušiť právom chránené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 

6. Navrhovateľ je povinný nahradiť spôsobené škody, prípadne zabezpečí uvedenie vecí a 

pozemkov do pôvodného stavu. 

7. Dodržať podmienky vyjadrení, súhlasov  a stanovísk: 

 záväzné stanovisko Obce Stožok zo dňa 21.02.2022 pod č. S2022/00099 - ZS: 
- V dokumentácii pre územné a stavebné konanie zohľadniť pripomienky a stanoviská dotknutých 

orgánov, ktoré budú zapracované do dokumentácie! 
- Pri realizácii predmetných prác sa nepovoľuje zásah do pozemkov bez oslovenia a súhlasu 

vlastníkov pozemkov, na ktorých sa tieto práce budú vykonávať. 
- Všetky skládky stavebných materiálov a odpadov umiestniť na vlastnom pozemku, ktorý bude 

stavebník používať aj na zriadenie staveniska, užívať iné pozemky len so súhlasom ich vlastníkov 
a po ukončení stavebných prác uviesť všetky dotknuté pozemky do pôvodného stavu. 

- Zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu iného súkromného majetku a verejných zariadení, v 
opačnom prípade ich uviesť do pôvodného stavu. 

- Pri prevoze materiálov, ako aj počas výstavby, nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu 
miestnych komunikácií, v opačnom prípade toto ihneď odstrániť na vlastné náklady. 
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- V miestach kde navrhovaná stavba križuje miestnu komunikáciu požadujeme, aby  stavebník pred 
zásahom do miestnej komunikácie Obec Stožok, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne 
a účelové komunikácie v obci požiadal o povolenie na pretlak/podvŕtanie miestnej komunikácie. 

- Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo k znehodnoteniu životného prostredia. 
- Požadujeme, aby budúci stavebník rešpektoval ochranné pásma inžinierskych stavieb! 
- Budúci stavebník strpí uloženie káblov verejného osvetlenie vo výkopových ryhách, ktoré sa 

budú uskutočňovať v rámci stavby. 
- Počas realizácie výstavby rešpektovať aktuálny stav nákladnej dopravy z dôvodu ťažby hornín v 

lome. 
- K návrhu na kolaudáciu stavby doloží doklady podľa platného stavebného zákona. Ďalej predloží 

a ostatné potrebné protokoly vyplývajúce z konaní. 
- Požadujeme, aby budúci stavebník rešpektoval ochranné pásma inžinierskych stavieb! 

 
 Vyjadrenie Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. pod č. 13420 zo dňa 22.03.2022: 
- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 

- Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou(len v prípade potreby novej trasy 

VN/NN) vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť 

zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. 

- V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu 

podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 

Zb.) 

- Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a 

funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

- V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú 
dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí 

vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou aj s jej 

ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. PD musí 

obsahovať situáciu vo formáte *dgn. 

- Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného 

zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť 

podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že 

projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa štandardov projektovej 

dokumentácie pre SSD. 

 
 Vyjadrenie SPP – distribúcia a.s., pod č. TD/NS/0118/2021/Ve zo dňa 03.03.2022: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v 

správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-

distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a 

obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 

stavebného denníka, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 

doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- 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, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

http://www.ssd.sk/
mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk
mailto:peter.tkac@spp-distribucia.sk
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- 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 a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y j a d r u j e m e .  

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Toto vyjadrenie je zároveň súhlasným vyjadrením k územnému konaniu k umiestneniu stavby z 

hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 

 
 Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., pod č. 

317/621/2021 2801/2021 zo dňa 07.04.2021: 
- V záujmovom území sa inžinierske siete v správe nášho závodu nenachádzajú. 

 
 Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, OZ B. Bystrica pod č. 

0472021-RC/19.02.2021 zo dňa 03.03.2021: 
- Predmetom stavby je realizácia elektrických a distribučných vedení. Oznamujeme Vám, že 

podzemné káblové vedenie v zmysle predloženej výkresovej dokumentácie vo svojej trase nebude 

križovať žiadny vodný tok v správe SVP, š.p. 
 

 Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, pod č. j. 
ORHZ-ZV2-2021/000098-003 zo dňa 24.02.2021: 

- súhlasíme bez pripomienok 
 stanovisko Slovenskej správy ciest pod č. SSC/8861/2021/6271/6315 zo dňa 04.03.2021: 
- k posudzovanej stavbe nemáme pripomienky 

 
 Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pod č. 2021/1042-Mi zo 

dňa 05.03.2021:  
- RÚVZ so sídlom vo Zvolene podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. zhodnotil 

predložený návrh so záverom, že východiskové zámery zodpovedajú podmienkam ochrany 

verejného zdravia, vyplývajúcim zo zákona č. 355/2007 Z.z. a k predloženému návrhu vydáva 

súhlasné záväzné stanovisko. 
 

 Stanovisko Ministerstva obrany SR, úrad správy majetku štátu, pod č. ASMdpS-1-252/2021 
zo dňa 09.03.2021: 

- súhlasíme s realizáciou stavby 
 

 Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu pod č. KPUBB-20215966-2/19923/MIŇ 
zo dňa 19.03.2021: 

- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska 

záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer stavby nenachádzajúcej sa v 

pamiatkovom území „12870 Stožok- Krné - rozšírenie NNK" v k. ú. Stožok, okres Detva, 

ktorej navrhovateľom je Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

zastúpená spoločnosťou elspol-sk, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo za 

p r í p u s t n ý  s nasledovným upozornením: 
- ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 

ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") príslušný stavebný úrad po dohode s 

krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov. 
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- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia 

archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento 

ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť 

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na 

druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ 

Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni 

odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 

súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 
 

 Stanovisko Okresného úradu Zvolen, pozemkový a lesný odbor pod č. OU-ZV-PLO1-
2021/003421-002 zo dňa 23.03.2021: 

- Navrhovaný zámer na poľnohospodárskej pôde bude možné realizovať len na základe vydaného 

stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 

jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu v zmysle § 18 zákona 

vydaného správnym orgánom. K žiadosti v zmysle § 18 je potrebné doložiť bilanciu skrývky 

humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do 

pôvodného stavu. 

- Pred vydaním stavebného povolenia bude potrebné požiadať o vydanie stanoviska k 

pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods. 3 zákona vydaného 

správnym orgánom. 

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín. 

- Záber poľnohospodárskej pôdy nie je v rozpore so zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy pri 

nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona. 

 
 Vyjadrenie Okresného úradu Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

pod č.j.: OU-ZV-OCDPK-2021/003303-002 zo dňa 22.02.2021: 
- Vzhľadom k tomu, že stavba sa nedotýka ciest II. a III. Triedy, Okresný úrad Zvolen, Odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán miestnej štátnej správy na úseku 

pozemných komunikácií vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. Triedy v okresoch 

Zvolen, Detva a Krupina, nemá k predmetnej stavbe podľa predloženej dokumentácie 

pripomienky. 
 

 Vyjadrenie Okresného úradu Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠVS pod č.j.: OU-DT-
OSZP-2021/000382-002 zo dňa 04.03.2021: 

- Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, 

aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so 

znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len 

„znečisťujúcimi látkami“), resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné 

opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd. 

 
 Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOPaK pod č.j.: OU-DT-OSZP-

2021/000388-002 zo dňa 16.03.2021: 
- 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 o vydanie súhlasu 
na ich výrub 

- po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať kamene), 
- z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu 

problematiku šírenia inváznych druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz 
šírenia inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovať) 

- výruby vykonať v mimohniezdnom období (od 15.09 do 31.03) 
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 Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOH pod č.j.: OU-DT-OSZP-
2021/000369-002 zo dňa 15.03.2021: 

- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom 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, 

- nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných 
prác, ktorý sa použije spätne pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad, 

- 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 vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto 
zákona; 

- 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, napríklad 
energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie; 

- zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné 
nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom, 

- v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s 
nimi v súlade so zákonom o odpadoch, 

- 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 vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok .... spôsob naloženia so 
všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch). 
 

 Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia pod č.j.: OU-ZV-OKR-2021/000514-172 zo 
dňa 05.03.2021: 

- s návrhom a zamýšľanou realizáciou stavby súhlasíme 
 

8.  Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých 
inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavby, 
križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi 
sieťami, stanovených ich vlastníkmi.  
Stanoviska oznámili: 

i. Energotel, a.s., č. 620220449 zo dňa 11.02.2020 - nenachádzajú 
ii. Slovak Telekom, 6612204593 zo dňa 11.02.2022 - nedôjde do styku  

iii. ORANGE SLOVENSKO a.s. pod č. BB – 0677/2022 zo dňa 18.03.2022 – nedôjde 
iv. O2 Slovakia, a.s., zo dňa 25.02.2021 - nenachádzajú 
v. UPC Broadband Slovakia s.r.o. pod č. j.: 849/2022 zo dňa 08.02.2022 - nenachádza  

vi. NetSpace s.r.o., č. 2021/19 zo dňa 08.03.2021 – nedôjde do styku 
vii. DTnet s.r.o. zo dňa 03.03.2021 – súhlasí bez pripomienok 

  

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 2 roky 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o 

stavebné povolenie stavby. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, v zastúpení spol. EPM TRADE s.r.o., Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky, IČO: 475 311 42, 

(ďalej len stavebník), podala na tunajší úrad 31.03.2022, návrh na vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení stavby „13420 – Stožok – Cesta do lomu – Rozšírenie NNK“. Uvedeným dňom bolo 

začaté územné konanie. 
 Stavebný úrad začatie územného konania spojeného s  miestnym zisťovaním oznámil 

účastníkom konania a dotknutým orgánom formou verejnej vyhlášky písomným oznámením zo dňa 

28.04.2022 pod č.j. S2022/00151 - ozn. a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 36 
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ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania 

mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 24.05.2022, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň v 

rovnakej lehote oznámili svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 sa má za to, že so 

stavbou z hľadiska nimi sledovanými záujmami súhlasia. 
 Tunajší  stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona 

a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
 Jedná sa o líniovú stavbu, ktorej účelom je zlepšenie kvality dodávanej elektrickej energie pre 

obyvateľov v lokalite stavby a rozšírenie distribučnej siete v danej lokalite. Jedná sa o stavbu vo 

verejnom záujme a potrebu zabezpečenia spoločenského a ekonomického rozvoja. Zákon o energetike, 

oprávňuje SSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy a držiteľa povolenia na podnikanie v 

energetike vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce 

elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy. V zmysle cit. zákona stavebný 

úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť. Následne právo zriadiť stavbu 

SSD, a.s. vzniká nadobudnutím právoplatnosti stavebného rozhodnutia. 
 K stavbe sa vyjadrili: Obec Stožok; UPC Broadband Slovakia s.r.o.; O2 Slovakia, a.s.;

 Energotel, a.s.; ORANGE SLOVENSKO a.s.; Slovak Telekom; Okresný úrad Detva, odbor 

krízového riadenia; Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, 

Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a pozemkový a lesný odbor; 

Krajský pamiatkový úrad; Regionálny úrad verejného zdravotníctva; Slovenská správa ciest; Okresné 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť; 

SPP-Distribúcia; Stredoslovenská Distribučná. 
 Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. 
 Stavebný úrad v priebehu  konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného 

rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 Správny poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol vybraný podľa pol. 59 písm. a) ods. 2 

Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.   o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- € (v hotovosti)   do pokladnice obce. 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Stožok. Oznámenie 

je zverejnené aj na webovej stránke Obce Stožok www.stozok.sk. 

 

P o u č e n i e : 

 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v súlade s § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Stožok, Stožok 47, 962 12 Detva.  
 Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie 

preskúmať súdom podľa Správneho súdneho poriadku. 

                 
 

 

 

         

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

 

 

 
Príloha: Situácia  

 

Doručí sa: 

 

1. Stredoslovenská Distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení 

http://www.stozok/
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2. EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina  

3. Obec Stožok, starostka Obce, 

4. susedné nehnuteľnosti - doručenie verejnou vyhláškou 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: Právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k 

pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

Účastníkom územného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k 

pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo 

dotknuté, sa oznámenie o začatí územného konania doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stav. 

zákona- inžinierska stavba- s väčším počtom účastníkov konania a účastníkov, ktorých pobyt nie je 

stavebnému úradu známy). Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 

ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). 

Podľa§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Stožok a na internetovej stránke obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Na vedomie: 

 

1. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen 

4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen 

5. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen 

6. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

7. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva 

8. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o  ŽP- orgán ŠSOH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva 

9. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠVS, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva 

10. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠSOO, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia ....................................................................................................................................... 
      Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 
 

 

 

Dátum zvesenia ....................................................................................................................................... 

      Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 


