OBEC BUDČA
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.:
SÚ 4359/2018-Šm
Vybavuje: Mgr. Viktoria Michalová
Tel.:
045/5303285

Zvolen, dňa 28.01.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Budča, ako stavebný úrad príslušný 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"),
v stavebnom konaní preskúmala podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú jej dňa
15.10.2018 podala Stredoslovenská distribučná, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorú zastupuje Pavol Koval Projektovanie zariadení silnoprúdovej elektrotechniky, M.R.Štefánika
2587/7, 960 01 Zvolen (ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného
zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie
stavby pod názvom „SW: 11111 Budča - pri ZŠ: Rekonštrukcia VNP a TS č. 303/ts/budča_obec.1“ (ďalej
len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností register "C" parc. č. 184/2, 184/3, 188/2, 195, 198,
201/1, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 216, 217, 1061/3, 1061/4, 1061/10, 1088, 1089, 1095/1, 1219/1, 1219/2,
1219/6, 1219/7, 1241/2, 1242/115, 1242/116, 1242/117, register "E" parc. č. 862/6, 862/7, 862/21, 862/24,
862/28, 862/29, 862/30, 862/31, 1172/13 v katastrálnom území Budča.
Stavba obsahuje:
Rekonštrukcia VNP a TS č. 303/ts/budča navrhnutá v piatich krokoch:
- rekonštrukcia časti 22 kV v.č. 303,
- VN prípojka k trafostanici, na ulici P.O. Hviezdoslava výmena podperných bodov v súčinnosti
s rekonštrukciou verejného rozvodu NN,
- prespojkovanie a prešponovanie na pôvodné NN vedenia,
- nová kiosková TS,
- demontáž prebytočného zariadenia.
Úsek A VN vedenie č. 303
- v trase pôvodného vedenia budú osadené nové podperné body a vedenie bude našponované samostatne
izolovanými vodičmi PAS1x120(22kV). Na koncovom PB A1 bude zhotovený prechod do podzemného
kábla 3x22_AXEKVC(AR)E1x70/16RM. Odbočný PC č. A3 bude opatrený odpojovačom
303/uv*budča_obec.1.
Úsek B VN prípojka k 303/ts/budča_obec.1
- podperné body tohto úseku sú spoločné s PB verejného rozvodu NN, na ulici P.O.Hviezdoslava bude
osadených šesť nových podperných betónových PB výšky 10,5 m, trasa vedenia dĺ. 198,3 m bude začínať
na PBč. A3 a končiť PBč. B6. Na PBč. B6 bude zhotovený prechod na podzemné 22kV vedenie
3xNA2XS(F)2Y1x150RM/25
Úsek C Sekundárne vývody
- vývody z novej kioskovej 303/ts/budca_obec.1 budú napojené na pôvodné vedenia, za zadnou stenou TS
bude umiestnená PRIS.6 - napojená z ANG rozvádzača trafostanice, vedľa trafostanice bude postavený PBč.
C1 na ktorý bude prešponované nadzemné vedenie zo smeru potraviny
Kiosková TS 303/ts/budca_obec.1
- trafostanica kiosková EH8 var.B - zrkadlovo orientovaný skelet (22/0, 420kV, 1000kVA)
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Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
Pavol Koval, Zvolen, reg. č. 4251*TZ*A2 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a
príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Celkový rozpočtový náklad stavby je 93 900,00 EUR.
7. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa,
so zabezpečením vedenia stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľa stavby určeného vo výberovom konaní
oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15-ich dní po ukončení tohto výberového konania.
8. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické
požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky
na stavby podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
9. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného
zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
10. 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.
11. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
12. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade
ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
13. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie).
V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť Obec Budča, a
poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
14. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom)
č.j. OU-ZV-OSZP-2018/008615/LEC-vyj. zo dňa 11.6.2018 stanovuje za úsek odpadového hospodárstva
pre stavbu nasledovné podmienky:
a) S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby – pri stavebných prácach je potrebné nakladať v súlade
s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
b) Pri nakladaní so vzniknutými odpadmi pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať záväzné poradie
priorít v hierarchii odpadového hospodárstva v zmysle § 6 zákona o odpadoch.
c) Dočasné zhromažďovanie vzniknutých odpadov pri realizácii stavby do doby ďalšieho nakladania
s nimi je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho
oprávňujúce.
d) So stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
e) V prípade, že pri realizácii stavby by došlo k vzniku odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov ako nebezpečné
v súhrne vo väčšom množstve jako 1 tona nakladanie s nimi je možné len na základe rozhodnutia –
súhlasu udeleného podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch.
f) V súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní a zároveň je
potrebné deklarovať, akým spôsobom bolo s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby naložené.
15. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím vyjadrením (záväzným stanoviskom)
č. OU-ZV-OSZP-2018/008707/TOT zo dňa 06.06.2018 stanovuje za úsek štátnej vodnej správy pre
uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
a) Počas realizácie stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu
povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy
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č. 1 k vodnému zákonu, resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na
ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
16. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím súhlasom č. OU-ZV-OSZP2019/002509-súhl. zo dňa 28.01.2019 stanovuje za úsek štátnej vodnej správy pre uskutočnenie stavby
určuje nasledovné podmienky:
a) Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracoval Pavol Koval,
Projektovanie zariadení silnoprúdovej elektrotechniky, Ul. M. R. Štefánika 2587/7, 960 01 Zvolen,
s dátumom 03/2018 pod číslom zákazky zc 1802141.
b) Počas vykonávania stavebných prác 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.
c) Mechanizmy používané pri stavebných prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu
kvality povrchových a podzemných vôd.
d) Nevytvárať skládky materiálov a stavebného odpadu v blízkosti koryta vodného toku, ktoré by mohli
byť pri zvýšených prietokoch splavené do toku.
e) Pri stavebných prácach nepoškodiť existujúcu úpravu koryta vodného toku.
f) Dodržať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. v platnom znení, najmä ustanovenia § 39 tohto zákona
a Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so
znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd.
g) Ku kolaudácii stavby preukázať platné certifikáty na všetky funkčné prvky navrhovanej stavby.
V zmysle § 27 ods. 5 súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c), ktorý je podkladom na konanie podľa
osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. Podľa § 73
ods. 18 vodného zákona sa súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) a c) vodného zákona považuje za záväzné
stanovisko.
17. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanoviskách správcov sietí technického vybavenia
územia:
a) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vyjadrenie zn. 512/621/2018
zo dňa 18.4.2018,
b) Slovak Telekom, a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6611807244 zo dňa 14.03.2018,
c) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, vyjadrenie č. Sw11111 zo dňa 3.10.2018,
d) SPP Distribúcia a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0568/2018/Ba zo dňa 27.7.2018
18. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného
na základe návrhu stavebníka.

Odôvodnenie:
Dňa 15.10.2018 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby;
týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje podľa
ustanovenia § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona.
Stavebný úrad listom zo dňa 20.11.2018 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona a dotknutým orgánom a organizáciám
jednotlivo. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný
podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 3 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a
organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62
stavebného zákona a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
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Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu
stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, na základe čoho
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pavol Koval
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. František Moravec
starosta obce

Toto rozhodnutie v zmysle § 69 ods. 2 má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61a musí byť vyvesené na
úradnej tabuli obce Budča na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
60 písm. g vo výške 200.00 € bol zaplatený dňa 15.10.2018.
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Príloha pre stavebníka:
-

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci konania
1. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
2. Pavol Koval Projektovanie zariadení silnoprúdovej elektrotechniky, M.R.Štefánika súp. č. 2587/7, 960 01
Zvolen
3. ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou
dotknuté orgány
4. Agentúra správy majetku Ministerstva obrany SR, odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, detašované
pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP súp. č. 96/50, 960 01 Zvolen
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta súp. č. 500/38, 960 01
Zvolen
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy súp. č. 5585/44b, 825 11 Bratislava 26
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta súp. č. 690/5, 974 01 Banská
Bystrica
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
ostatní
10. Obec Budča, Lhenická súp. č. 33/13, 962 33 Budča

