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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.: S2021/00207 – rozh.               V Stožku, dňa 09.09.2021 
č.t.:045/5394300 
 

 

 

 

 

 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

 

 

 

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

47 Žilina, v zastúpení spol. ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo  

(ďalej len stavebník) podala dňa 17.06.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu „12870 Stožok - Krné - Rozšírenie NNK“. 
 
- názov stavby:   „12870 Stožok - Krné - Rozšírenie NNK“ 

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

Žilina 
- miesto stavby: Stožok, k. ú. Stožok; parc. KN- C č. 2016, 2011 a KN- E č. 2668 (KN- 

C č. 622/1) 

- charakter stavby:  Novostavba – líniová stavba; 
- projektant:   Ing. Patrik Mikušiak 

- dátum vypracovania projektovej dokumentácie: 10/2020 

- stupeň projektovej dokumentácie: projekt pre stavebné povolenie. 

 
Členenie stavby: 

SO 01 - Káblový NN rozvod  

 

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

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

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 

Územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby vydala Obec Stožok pod č.j. 

S2021/00064 - rozh. dňa 26.04.2021 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 26.05.2021. 
  
 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), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 

účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 

 

Stavba  „12870 Stožok - Krné - Rozšírenie NNK“,  

 

na pozemku parc. KN - C č. 2016, 2011 a KN- E č. 2668 (KN- C č. 622/1) v katastrálnom území 

Stožok, sa podľa § 66 stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e . 
 

Na uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky: 

 

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracovanej Ing. 

Patrikom Mikušiakom, autorizovaný stavebný inžinierom, reg. č. 6789 *A2*, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  

2. Zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to 

oprávnenou, podľa podmienok územného rozhodnutia k umiestneniu stavby, ktoré vydala Obec 

Stožok pod č.j. S2021/00064 - rozh., dňa 26.04.2021 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 

26.05.2021. 

3. Dodržať podmienky uvedené  v tomto územnom rozhodnutí č.j. S2021/00064 - rozh., zo dňa 

26.04.2021, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 26.05.2021. 

4. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 

rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. 

5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických 

zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

6. Stavbu dokončiť najneskôr do: 09/2023 

7.   Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom stavby na základe výberového konania, 

ktorý zabezpečí vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou; stavebník  do 15 dní od 

ukončenia výberového konania nahlási stavebnému úradu zhotoviteľa stavby. 

8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č.532/2002 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a všetky príslušné technické normy.  

9. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov 

a dodržať ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

10. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí o 

vytýčenie ich polohy. 
11. Dodržať podmienky vyjadrení, súhlasov  a stanovísk: 
 Vyjadrenie Stredoslovenskej Distribučnej, a.s. pod č. 12870 zo dňa 11.11.202 

 Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých 

inžinierskych sietí technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavieb,  

križovanie, resp. súbeh vedenia trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi 

sieťami, stanovených ich vlastníkmi 
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Stanoviska oznámili: 

 Slovenský plynárensky priemysel, č. j. TD/NS/0545/2020/Ve zo dňa 10.12.2020 
 Slovak Telekom, č.j. 6612032338 zo dňa 16.10.2020: 
 PTZ – ORANGE SLOVENSKO a.s. pod č. BB – 3143/2020  
 Energotel, a.s., č. 620201923 zo dňa 16.11.2020: 
 O2 Slovakia, a.s., zo dňa 16.11.2020: 
 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 

12. V zmysle § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámiť začatie 
stavby stavebnému úradu. 

13. Stavebný úrad v zmysle § 135 ods. 1 stavebného zákona ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo 

iné práva k susedným pozemkom a stavbám, v prípade nutnosti strpieť vykonanie prác v súvislosti 

s realizáciou predmetnej stavby zo svojich pozemkov a stavieb. 

14. V prípade vzniku odpadov počas výstavby (rekonštrukcie), 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 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce/mesta, 

15. Ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 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) 

16. Po skončení prác je stavebník povinný podľa § 135 ods. 2 stavebného zákona uviesť susedné 

pozemky do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť jeho 

vlastníkom náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. 

17. Stavebník požiada príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby, ku ktorej doloží doklady v zmysle 

platných predpisov stavebného zákona. 

 

 Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 odst. 2, stavebného zákona musí 

byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Stožok po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty  je dňom 

doručenia. 

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. ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo (ďalej len 

stavebník) podala dňa 17.06.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„12870 Stožok - Krné - Rozšírenie NNK“, na pozemku parc. KN- C č. 2016, 2011 a KN- E č. 2668 

(KN- C č. 622/1). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
Územné rozhodnutie na umiestnenie predmetnej stavby vydala Obec Stožok pod č.j. 

S2021/00064 - rozh. dňa 26.04.2021 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 26.05.2021. 
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

oznámením zo dňa 24.06.2021 pod č.j. S2021/00207 - ozn., formou verejnej vyhlášky, ktorá bola 

vyvesená na úradnej tabuli Obce Stožok dňa 25.06.2021 a zvesená 12.07.2021 a v súlade s § 61 

stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania, dotknutým orgánom a známym účastníkom 

konania, a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala 

dostatočný podklad  pre  posúdenie  navrhovanej  stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť 

najneskôr do 22.07.2021, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 

byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj 

dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 5 má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovanými 

záujmami súhlasia. 
 Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených   v ustanoveniach 

§ 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené   

záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 

stavebného konania a dotknutých orgánov.  

 Dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu. 
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Ich vyjadrenia a stanoviská nie sú záporné ani protichodné a sú zahrnuté  do podmienok 

rozhodnutia. 

 Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 

právoplatnosti nebude stavba začatá. 

 Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný 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 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. Posledný deň 

tejto lehoty  je dňom doručenia. 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 (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z. odvolanie v lehote  do 15 dní odo 

dňa jeho doručenia na Obec Stožok, Stožok 47, 962 12 Stožok.  

 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. ELSPOL - SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo 

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 
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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 plynárensky priemysel - 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

      Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 


