
OBEC NESLUŠA
Číslo: 779/2017 Horný Vadičov dňa 10.07.2017

, , "
VEREJNA VYHLASKA

VEC: "Nesluša - Žrebíky: zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD"
- zmena stavby pred jej dokončením -

Rozhodnutie
Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon!, v znení neskorších zmien
a doplnkov

povoľuje

v zmysle § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu stavby: "Nesluša - Žrebíky: zahustenie
DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD" na pozemku Č. KN-C 3244/129 v k.ú. Nesluša
žiadateľom: SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/5, 010 47 Žilina.

Na predmetnú stavbu vydal príslušný stavebný úrad - Obec Nesluša stavebné povolenie
dňa 14.09.2016 pod Č. 1234/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2016.

Popis navrhovane; zmeny stavby:
Prekládka existujúcej VN linky Č. 1426 sa nebude realizovať. Napojenie novej trafostanice sa bude
realizovať z existujúceho podperného bodu DB na pozemku parc. Č. KN-C 3244/129, ktorého
vlastníkom je Ladislav Kubala, bytom Nesluša Č. 1035.

Určenie d'alších podmienok k realizácii stavby:
1. Zmena stavby bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní,

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Akékoľvek ďalšie zmeny nesmú byť urobené bez
prechádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Ostatné podmienky, ktoré boli dané v stavebnom povolení vydané pod č. 123412016 zo
dňa 14.09.2016 ostávajú v platnosti.

- Námietky účastníkov konania: V stavebnom konaní o zmene stavby neboli uplatnené
žiadne námietky.
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Odôvodnenie
Dňa 12.06.2017 si podala SSE-Distribúcia, a.s. Žilina prostredníctvom splnomocnenej

zástupkyne Silvie Sedmákovej, Karola Kmeťku 9, Žilina žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
na stavbu: "Nesluša - Žrebíky: zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD" na pozemku č.
KN-C 3244/129 v k.ú. Nesluša. Na základe tejto žiadosti stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou
začatie konania o zmene stavby podľa ust. § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom pozvánkou zo dňa 12.06.2017 a ústne pojednávanie
stanovil na 3.07.2017. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení, že svoje námietky
a pripomienky si môžu uplatniť v stanovenej lehote. Námietky a pripomienky neboli uplatnené.
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Nesluša pod č. 1234/2016 zo dňa
14.09.2016 na pozemku č. KN-C 3244/233; 3244/234; 3244/5; 3244/204; 3244/201; 3244/200;
3244/229; 3244/232; 3244/187; 3244/129; 3244/82; 3244/109; 3244/108 v k.ú. Nesluša.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o zmene
uvedenej stavby z hľadísk uvedených v § 68 ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani
budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky
určené v ust. § 43d stavebného zákona.
V uskutočnenom konaní neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky.

Na základe výsledkov uskutočneného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo
výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo dňa jeho doručenia môžu účastníci konania odvolať

na Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad, 023 41 Nesluša č. 1978). O odvolaní rozhodne Okresný úrad
Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Žiadateľ uhradili správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
: 100 eur.

Ing. Zu
staro tka obce

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom
konania verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: .~.\ ..f..:..~9..11:: .
Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:
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Doručí sa:
1. SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
2. Silvia Sedmáková, technik inv. výstavby SSE-D, a.s.,

bytom Karola Kmeťku Č. 9, O l O 08 Žilina
3. Ing. Peter Gocál, SSE-D, a.s. Žilina (projektant)
4. Ladislav Kubala, 02341 Nesluša Č. 1035
Co: Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Vybavuje. Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350
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