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

Č.j.: S2021/00025 - rozh.            V  Stožku, dňa 21.01.2021 

       (S2020/00388) 

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. INPREL, s.r.o., so sídlom Sibírska 17, 080 01 Prešov, (ďalej len 

stavebník), podala na tunajší úrad 12.11.2020, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby: 

 

- stavba:   „11749 - Stožok - Nad kostolom - Rek. NNS a rozš. NNK“ 

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

    IČO: 36442151 

- zodp. projektant:  Ing. Martin Gašpar, autorizovaný stavebný inžinier 5670 *A2*  

- miesto stavby:   na pozemkoch v kat. území Stožok, parc. KN- C č. 2487  

- charakter stavby:  novostavba 

- druh stavby:   líniová stavba 

- stupeň PD:   projekt stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie  

- termín vypracovania PD: 08/2020 

 

Jedna sa o líniovú stavbu zahrňujúcu nový káblový NN prepoj medzi existujúcimi rozvodmi NN 

vedenia (rieši SO 01) pre zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného napájania existujúcich a nových 

odberov v obci Stožok. Navrhovaný SO 01 je nutný z dôvodu možnosti zabezpečenia napájanie el. 

energiou nových odberných miest. Cieľom stavby je zabezpečenie spoľahlivého napájania pre 

existujúce a nové odberné miesta, z dôvodu ktorého je nutný nový káblový NN prepoj existujúcich 

rozvodov. 
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 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 
 

„11749 - Stožok - Nad kostolom - Rek. NNS a rozš. NNK“ 
 

pozostávajúcej z častí: 
 
Členenie stavby: 

SO 01 - Káblový NN rozvod  

SO 02 - Rekonštrukcia NNS 

 

SO 01 - Káblový NN rozvod 

- nový NN rozvod, ktorý bude slúžiť na prepojenie existujúcich NN vedení a to rekonštruovanej časti 

vedenia NN (cez skriňu VRIS2) a existujúceho podzemného vedenia (cez skriňu PRIS 9) v blízkosti 

rekonštruovaného vedenia NN. V rozsahu podzemného káblového vedenia (súbežne s navrhovaným 

NN vedením) bude vedená taktiež rezervná optická chránička pre možnosť zafúknutia optického kábla 

v budúcnosti. Celková dĺžka trasy podzemného NN vedenia: cca 505m. 

 

SO 02 - Rekonštrukcia NNS 

- výmena existujúcich vodičov AlFe časti NN vedenia za nové izolované vedenie NFA2X ako aj 

výmena nevyhovujúcich stožiarov za nové stožiare. V rozsahu výmeny AlFe vodičov za vedenie 

NFA2X budú vymenené aj existujúce prípojky a prípojkové skrine. Celková dĺžka trasy rekonštrukcie 

nadzemného NN vedenia: cca 230m 

 
pre zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného napájania existujúcich a nových odberov v obci Stožok. 

Navrhovaný SO 01 je nutný z dôvodu možnosti zabezpečenia napájanie el. energiou nových 

odberných miest. Cieľom stavby je zabezpečenie spoľahlivého napájania pre existujúce a nové 

odberné miesta, z dôvodu ktorého je nutný nový káblový NN prepoj existujúcich rozvodov, tak ako je 

to zakreslené v situačnom výkrese v mierke M=1:500, ktorú vypracoval Ing. Martin Gašpar, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5670 *A2*, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. 
 

 Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
 
Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Stožok, v južnej časti extravilánu obce, v časti nad 

kostolom. Terén je rovinatý. Zariadenie je vo všetkých úsekoch prístupné kolesovej technike 

z miestnych komunikácií.  
 

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: 
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 záväzné stanovisko Obce Stožok zo dňa 05.11.2020 pod č. 2020/00363: 

- 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 pozemku vo vlastníctve obce, 

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. 

- V miestach kde navrhovaná stavba križuje miestnu komunikáciu požadujeme aby  stavebník pred 

zásahom do miestnej komunikácie požiadal Obec Stožok, ako príslušný cestný správny orgán pre 

miestne a účelové komunikácie v obci o povolenie na pretlak/podvŕtanie miestnej 

komunikácie, parc. KN- C č. 2487 v k. ú. Stožok. 

- Zabezpečiť, aby pri realizácii stavby nedošlo k znehodnoteniu životného prostredia. 

- Obec Stožok plánuje v budúcnosti rekonštrukciu miestnej komunikácie v danej lokalite 

plánovanej výstavby líniovej stavby „1749 – Stožok – Nad Kostolom – Rek. NNS a rozš. 

NNK“, preto v prípade úpravy, alebo rozšírenia miestnych komunikácií, stavebník na vlastné 

náklady urobí prekládku vedení  elektroenergetických sietí. 

- Požadujeme, aby budúci stavebník rešpektoval ochranné pásma inžinierskych stavieb! 

- Stavebník strpí uloženie káblov verejného osvetlenie vo výkopových ryhách, ktoré sa budú 

uskutočňovať v rámci stavby. 

- K návrhu na kolaudáciu stavby doloží doklady podľa platného stavebného zákona a ostatné 

potrebné protokoly vyplývajúce z konaní. 

- Požadujeme, aby budúci stavebník rešpektoval ochranné pásma inžinierskych stavieb! 

- Líniová stavba bude povoľovaná jednotlivo v územnom konaní podľa § 39a a ďalej v stavebnom 

konaní podľa § 66 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na  základe  žiadosti o vydanie 

územného rozhodnutia a následne na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 

 Vyjadrenie Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. pod č. RIA 11749 zo dňa 06.10.2020: 
- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme/nesúhlasíme 

Hlavné smery navrhovaného technického riešenia: 
 Montáž NN podzemného vedenia, dl. trasy:    505 m 
 Montáž chraničiek pre optické komunikačné káble, dl. trasy:  505m 

- Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom 
rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem 
stavby. 

- Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a 
funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie. 

 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik OZ Banská Bystrica, 

zo dňa 21.12.2020: 
- nakoľko trasy NN vedení majú byť umiestnené mimo korýt vodných tokov, pobrežných 

pozemkov, ochranných pásiem vodných tokov a pozemkov v správe nášho štátneho podniku a 

realizácia stavebných prác by sa bezprostredne nemala dotknúť záujmov vodného hospodárstva, 

súhlasíme zo strany SVP, š.p. OZ Banská Bystrica s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby 

bez závažnejších pripomienok. Počas vykonávania stavebných prác je však potrebné zabezpečiť, 

aby 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. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné 

udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd. 

 Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu, pod č. TD/EX/1843/2020/Ka zo dňa 

26.03.2020: 

http://www.ssd.sk/
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- V záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe nenachádzajú 

 Vyjadrenie Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie, č.j. 18/2020 zo dňa 

23.03.2020: 

- Predmetné vedenie verejného vodovodu nie je digitálne spracované. Trasu verejného vodovodu 

Vám pracovník vytýči na základe Vašej požiadavky, ktorú zašlete na Obecný úrad v Stožku 

 Vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod č. 650/621/2020 

zo dňa 09.04.2020: 

- Predloženú žiadosť odsúhlasujeme bez pripomienok, v záujmovom území sa zariadenia v správe 

nášho závodu nenachádzajú 

 Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, pod č. j. 

ORHZ-ZV2-2020/000704-002 zo dňa 30.11.2020: 

- súhlasíme bez pripomienok 

 Vyjadrenie Slovak Telekom, č.j. 6612007821 zo dňa 19.03.2020: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň 

je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu č. 3. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo 

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 

zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení Je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 

vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 

stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od 

podania objednávky. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 

svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 

účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI 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 zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, 

zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou. 

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, žiadateľ 

povinný vykonať 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 vykonávať zemné 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 opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 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 ručnými sondami (z dôvodu, že společnost Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov 

je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 

podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

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

2020/001191-002 zo dňa 04.12.2020: 
- 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), 
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- 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) 
 Energotel, a.s., č. 620200605 zo dňa 18.05.2020: 
- v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol. Energotel, a.s. 

a Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 O2 Slovakia, a.s., č.j.: zo dňa 20.03.2020: 

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty, alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. 

K predloženej projektovej dokumentácií nemáme pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasíme. 

 Vyjadrenie UPC Broadband Slovakia s.r.o.: 

- S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby súhlasíme, pretože v 

lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.  

 VyjadrenieMichlovský, spol. s.r.o. pod č. j. BB - 0959/2020 zo dňa 24.04.2020: 

- V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange 

  

Námietky účastníkov konania:  

  

V stanovenej lehote bol na obec doručený list od navrhovateľa - INPREL, s.r.o., Sibírska 17, 080 01 

Prešov, pod č. j. 11/12/20 dňa 04.12.2020, v ktorom bola vznesená námietka k bodu uvedeného 

v záväznom stanovisku obce Stožok pod č. S2020/00363 zo dňa 05.112020, konkrétne bod č. 8: 

8. Obec Stožok plánuje v budúcnosti rekonštrukciu miestnej komunikácie v danej lokalite plánovanej 

výstavby líniovej stavby „1749 – Stožok – Nad Kostolom – Rek. NNS a rozš. NNK“, preto v prípade 

úpravy, alebo rozšírenia miestnych komunikácií, stavebník na vlastné náklady urobí prekládku vedení  

elektroenergetických sietí. 

 Po vzájomnej dohode obec Stožok upúšťa od bodu č. 8, ktorý je uvedený vo vyššie uvedenom 

záväznom stanovisku.  

  

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. INPREL, s.r.o., so sídlom Sibírska 17, 080 01 Prešov, (ďalej len stavebník), 

podala na tunajší úrad 12.11.2020, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„SW11749 - Stožok - Nad kostolom - Rek. NNS a rozš. NNK“. Uvedeným dňom bolo začaté územné 

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

účastníkom konania a dotknutým orgánom písomným oznámením zo dňa 26.11.2020 

pod č.j. S2020/00388 - ozn. a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a 

žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 36 ods. 2 

stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli 

svoje námietky uplatniť najneskôr do 23.12.2020, 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 
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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; Stredoslovenská Distribučná, a.s.; Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik OZ Banská Bystrica; Slovenský plynárenský priemysel; 

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie; Slovak Telekom; Okresný úrad Detva, odbor 

starostlivosti o ŽP, orgán ŠSOH; UPC Broadband Slovakia; Energotel, a.s.; Orange Slovensko, a.s., - 

Michlovský , spol. s r.o.; UC 2 B. Bystrica; Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  
 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  

 

 
 

Doručí sa: 

 

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

2. INPREL, s.r.o., Sibírska 17, 080 01 Prešov 

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. 

 

http://www.stozok/
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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. Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

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 OH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva 

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

 

 

 

 


