
OBEC NESLUŠA
�íslo:55/2018 Nesluša d�a 21.02.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovate� Lukáš K 0 R A J A

Adresa 023 41 Nesluša �. 1074

požiadal d�a 24.10.2017 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka. kanaliza�né prípojka & prístup

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod�a5 1 17 ods. 1 zákona �. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších azmicn
adoplnkov preskúmal pod�a ustanovenia š 37. 5 62 & š 63 vspojenom územnom
astavebnom konaní & pod�a _6 393 ods 4 stavebného zákona apo preskúmaní žiadosti
mzhodol takto:

stavba Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka,
kanaliza�né prípojka a prístup

v katastrálnom území Nesluša

na pozemku parcl�. KN-C 2128/4 — rodinný dom
a prístup cez pozemky �.KN-C 2128/2; 2143/4; 2144/1; 2144/2

sa pod�a5 66 stavebného Zákona

POVO�UJE
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Pre uskuto�nenie stavb�:! umiesmenie stavby sa ur�ujúlielo podmienky:
- Stavba rodinnéhc domu bude realizovaná na pozemku �1KN—C 2128/4 o výmere 766 mZ

(orná pôda) a prístup bude cez pozemky �.KN-C 2128/2 o výmere 425 m2 (orná pôda):
�.KN-C 2143/4 () výmere 40 m2 (orná pôda): �.KN-C 2144/1 o výmere 207 m2 (orná
pôda) a �.KN-C 2144/2 o výmere 362 m2 V kú. Nesluša. Uvedené pozemky sa nachádzajú
v zastavanom území obce Nesluša.

- Stavba bude realizovaná pod�adokumentácie overenej v stavebnom konaní. ktoráje
sú�as�ou tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny nesmú by�vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá zajeho
realizovalel'nos� v zmysle Š—46 stavebnéhn zákona.

- Pri stavbe ajej uskuto��ovaní musia by�dodržané všeobecné technické požiadavkyna

uskutn��ovanie stavieb v zmysle ust. š 48 stavebného zákona & príslušné technické normy
zvláš�: bezpe�nostné.hygienické. protipožiarne.

- Na uskuto�nenie stavby použit" iba stavebné Výrobky. ktoré sú vhodné na použitie V stavbe
na zamýš�anýú�el (pod�azákona �. 133/2013 Z.z. o stavebnýchvýrobkoch).

- Stavba bude zrealizovaná do 5 rokov odo d�aprávoplatnosti tohto rozhodnutia.
- Slavebníkje povinný písomne oznámi� stavebnému úradu za�atie stavby.
- Stavba bude uskuto��ovaná svojpomocne.
- Stavebný dazor na uskuto��ovaním stavby bude vykonáva�1ng.Ján Vojtek. Májová ] 144.
�adca.

- Pred za�atím stavby sLaVebm'k zabezpe�ívytý�eniestavby fyzickou osobou alebo
právnickou osobou oprávnenouvykonáva�geodetické & kartografické�innosti a autoríza�né
overenie vybraných geodetických a kartograflckých�inností autorizovanýmgeodetom
& kanograíom.Vytý�eniestavby urobi� v súIade so situáciou o umiestnení stavby
a podmienok umiestnenia stavby stanovených V tomto stavebnom povolení.

- Podmienky na zabezpe�eniesúladu urbanistického a architektonického riešenia slavby s
okolím a �alšími podmienkami v zmysle ustanovenia š 393 ods. 2 písm. b) slavebného
Zákona:

al Popis stavby, napojenie na inž. siete a odstupov� vzdialenosti:
Popis stavby —

'nný dom:

Murovaný rodinný dom bude mat' pôdorysné rozmery 13,0 X 10,0. Bude obsahova� suterén, ktorýbude �iasto�ne zapustený do svahu., a prízen1181Zastrešený bude valbovou strechou, Max. výška
stavby bude +6,15 m od +0,000, pri�om+0,000 je totožná súrov�ou podlahy prízemia. Vstup do
rodinného domu bude zjužnej strany vonkajším schodiskom () ploche 5,20 n12. Rodinný dem bude
obsahova�jednubytovújednotku.V suteréne bude sklad, kotol�a,diel�a,garáž a schody na prízemie,Na prízemí sa bude nachádzal" kuchy�as obylnou miestnos�ou,3 izby, sociálne Zázemie, predsie�s
halou ;; terasa.

Napo'enie na i erske siete:
- elektrická energia * zemnou prípojkou z existujúcejnn siete cez pozemok �,KN-C 21 14/1

a 21 18/1 v k.ú, Nesluša * pozemky Komposesorám Nesluša, s.r.o. a cez pozemok �.2075
(cesta) a pozemky �.1(N—C 2121/2 a �.1(N-C 2124/1 vo vlastníctve Romana Bajánka a Jany
Bajánkovej,cez pozemok 2128/2 v spoluvlastníctve Petra Korajav Martiny Korajnvej, Tomáša
Koraja & stavebníka a na pozemok stavebníka

— vodovod — na v�tanústud�u s vodovodnnu prípojkou,na ktorú bude wdané samostatné
povolenie v zmysle zákona �.364/2004 Z.z, (vodný zákon)
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— odkanaliZm/zmie - na verejnú kanalizáciu v správe SEVAK-u, a.s. Žilina.ktoráje v miestnej
komunikácií a prípojka bude následne vedená cez pozemky �,KN»C 2121/2 a �.KN-C
2124/1 Vo vlastníctve Romana Bajánka a Jany Bajánkovej a �alejcez pozemok �.KN-C
2128/2 & na puzenmk stavebníka

- Vykurovanie 2 kotlom na tuhé palivo
—

prístupovákomunikácia (pozemok �.KN-C 2533) 2

existujúcacesta a cez pozemky �,KN—C
2128/2 o výmere 425 mZ (orná pôda);�.KN—C2143/4 o výmere 40 1112 (orná pôd , .KN-C
2144/1 o výmere 207 m2 (orná pôda) a �.KN-C 2144/2 :) výmere 362 n12 (orná pôda) v k.ú.
Nesluša

Odstupové dialenosti:
— od pozemku �.KN»C 3128/3 2 500 m

- od pozemku �.KN—C 2128/2 * 10,35 m

- od pozemku �.KN—C 2129 2 3,50 m v najužšom mieste

b/ Stavba musí by�opatrená ú�innýmizachytáva�mi zosúvajúcu sa snehu, dáž�ovými
zvodmi a ž�abmi. Daž�nvú vodu z rodinného domu a spevnených plôch likvidova�
na vlastnom pozemku, aby nedochádzalo k vytekaniu povrchových vôd na cestnú
komunikáciu a susedné pozemky.

c/ Stavba „Stud�a s voduvodnnu prípojkou“ je vodná stavba v zmysle zákona �.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR �.372/1990 Zb. a priestupkoch v znení
neskorších predpisuv (�alej len „vodný zákon“), ktorá sa bude povol'oval' tunajším
stavebným úradom v samostatnom konaní na základe uplatnenej žiadosti
navrhovate�a.

d/ Stavba môže by�užívaná až po kolaudácii. Po dokon�ení stavby a pred jej užívaním
stavebník podá návrh na vydanie kolauda�ného rozhodnutia pod�a5 79 stavebného
Zákona.

ej Pod�a 5 70 stavebného zákona —— „Stavebné povolenie a rozhodnutie o pred�ženíjeho
platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.“

17Vypruduknvaný odpad je stavebník povinný odovzda� oprávnenému subjektu na

zhodnotenie, alebo zneškodni� na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení
v zmysle zákona �.79/2015 Z.z. u odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon.
V kolauda�nom konaní doloži� doklady o likvidácii odpadu od oprávnenej
organizácie, prípadne obce.

gl Stavebné povolenie stráca platnos�,ak do dvoch rokov odo d�a,kedy nadobudlo
právoplatnos�,nebola stavba za�atá. Stavba nesmie by�za�atá,kým stavebné
povolenie nenadobudne právoplatnos� podl'a š 52 zákona �.71/1967 Zb. u správnom
konaní lsprávny poriadok].

b/ Dodrža� podmienky dané v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:
Okresný úrad Žilina.pozemkow& lesný odbor (stanovískoyod �.OÚZA-PLO 2018/007719-
02/ () d�a 13.02.2018 :

a, pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko, v ktorom súhlasí s navrhovanýmzámerom
stavby na po�nApôde (pozemku �.KN-C 2128/4; 2128/2; 2143/4; 2144/1 a 2144/2 v k.ú. Nesluša) za
dodlžania týchto podmienok:

1. Zabezpe�i�základnú starostlivos� \) pa�n.pôdu, na ktorú bolo vydané mu) stanovisko až do
doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonálem drevín.

2. Vykona�skrývku humusového horizontu pn�n.pôdy azabezpe�ifjej hcspodáme aú�elné
využitie na nezastavanej �asti pozemku.

3. Po realizácii výstavby, za ú�elom usporiadania evidencie dmhov pozemkov vkalastri
nehnute�ností pod�a9 3 ods. 2 zákona c. 220/2004 Z.z. oochrane avyužívaní po�n.pôdya o zmene zákona c. 245/2003 2.11 (; integrovanej prevencii a kontrole 7ne�ist'ovania ŽP
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiada�Okresný úrad
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Kysucké Nuvé Mesto. katastrálny odbor ozmenu druhu pol'nohnspodárskehopozemku orná
pôda na zastavanú plechu spredložením porealim�nehc geometrického plánu. kolauda�ného
mzhodnutia 3 tohto stannviska.

SSE-Distribúcía & 5 Žilina (Vyjadrenie k äzemne'mu rozhodnutiu ak stavebnému povoleniu
pod 2 4300081353 ZO dna 08 017 :

Tolo vyjadrenie slúžl aj pre ucely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení
„Všeobecných podmienok kvyhotoveniu stavby akpripojeniu odberných miest do distribu�nej
sústavy spolo�nostiSSE-D“. ktoré sú zverejnené na stránkach wwv— *k.

SSE—D�slr�búcia odporú�a.aby žiadate� predložil toto wjadrenie vybratej elektroinšlala�nejfirme1
ktorá bude realizova� prípravu daného odheme'ho miesta, nako�ko �as�informácii v tomto vyjadrení
musi byt' aje popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii,ktorej laik nemusí rozumiet", pri�om
odborne spôsobiláosoba vie ako má postupovat".

SSE-D s uvedenou stavbou *

prípojkaNN súhlasí s nasledovnýmipripomienkami:
]. V predmetnej lokalite katastra obce Nesluša, KN 2128/4. resp. vjej blízkosti sa nachádzajú
podzemné NN vzdušné vedenia a pndpern� body. Zakreslenú orienta�nú trasu týchto vedení
Vám prikladáme na situa�nom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (�ervenou prerušovanou VN
vedenia 22 kV vzdušné, �ervenou plnou VN vedenia 22 kV podzemná zelenou prerušovanou NN
vedenia vzdušné, zelené plnou NN podzemné).
0d uvedených energetických zariadení žiadame dodrža� ochranné pásmo vzmysle zákona
251/2012 Zb., a bezpe�névzdialenosti pudlh príslušných STN. Pri realizácii výkopových prác,
žiadame neporušil' celistvost" uzem�ovacejsústavy.

3. Zárove� si Vás dovo�ujemeupozornil", že vdanej lokalite sa môžu nachádza� aj podzemné
vedenia tretích osôb.

4. Pripojenie na elektrinu žiadame rieši� Z distribu�nejsústavy 8813-17 v danej lokalite. Ako
odovzdávacie miesto abod napojenia ur�ujemespínací a istíaci prvok: NN —

pnistková skri�a
v majetku SSE»D na podpernom bode )podl'a odoslanej situácie).
odsúhlasená pn'xdováhodnota hlavného isti�a pred elektromerom In = 3x25 Ampér.
Pripojenie do distribu�nejsústavy SSE-D bude realizované vzmysle platných STN azákona
251/2012 Z.z. Montáž elektrickej prípojky — zvnd po st�pekáblom AYKY 4x16 mmZ a istiacu
skri�u SPP2/40A umiestnenú na st�pe,Vám zabezpe�ívýlu�neSSE-D po splnení podmienok
pripojenia de�novanýchvtomto vyjadrení, pripqiovacej Zmluve a po zaplatení pripojovacieho
poplatku na ú�et SSE-D.

7. Pre pokra�ovanieprocesu pripojenia je bezpodmiene�nepotrebné uzatvori� pripojovaciu Zmluvu
s Prevádzkovate�om distribu�nejsústavy.

8. Prívod zistiacej skrine do rozvádza�a merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom
minimálne AYKY-J4Bx16mm2 alebo CYKY 4x10 mn12 mechanicky chránený vnchrannejlrubke (chráni�ke)a ukon�enýna hlavnom isli�i pred meraním (p10111b0vate1'ná�as�).

9. Meranie elektriny bude umiestnené velektromerovom rozvádza�i (�alejRE) umiestnenom na

verejne prístupnom mieste * na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovat" platnému
súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebi�ovmusia by�
splnené technické a obchodné podmienky príslušnejsadzby. Pred elektromerovýmrozvádza�om
RE musí by�vo�nýrovný priestor aspo� 800mm. szvádza�i RE dochádza krozdeleniu
napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné rieši� mimo plombovanú �ast"
rozvádza�a RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizoval“ Vami vybratáodborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosli o podmienkach merania
nájdete na našej internetovej stránke w'wsa d.sk.

10. Pre pokra�ovanieprocesu pripojeniaje potrebne zo strany odberate�a vybudova�elektrickýprívodod bodu pripojenia definovaného V bode 5. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE vsúlade s

„Všeobecnými podmienkami k vyhcloveniu stavby a k pripojeniu odbernýchmiest do distribu�nej
sústavy spolo�nosti SSE—D, a.s.“, ktoré sú zverejnené na stránkach M Elektrický
prívcdje elektroenergelickéZariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektríck ho

(_,
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zariadenia od odbo�enia Zdistribu�ncjsústaw (od bodu pripojenia * miesta odovzdania kvality
elektrinyv elektrickej prípojky) po RE umiestnenýspravidla na verejne prístupnommieste, a ktoré
si buduje stavebník na vlastné náklady, Elektrický prívod je sú�as�ou odbemého elektrického
zariadenia odberate�a. SSE-D nezodpovedá ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej
dokumentácii, umiestnením \ybudovaniu aúdržbe NN elektrického prívodu. Odberate� je
povinný mat' pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majite�ov dotknutých
nehnute�ností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na

vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE sí realizuje žiadate� na vlastné náklady
1 1. Každé novo vybudované odberné elektrické Zariadenie odberate�a musí mal" pred požiadavkou na

montáž ur�eného meradla vyhotovenú Správu a odbornej prehliadke a odbornej skúške
elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu zodovzdávacieho miesta po
elektromermýrozvádza�)v súlade so zákonom �. 124/2006 Z.z. aVyhláškou �. 508/2009 2.2.
a Protokol o kusovej skúške eleklrmnerove'ho rozvádza�a,a tieto je odberate� povinný predloži�
na požiadanie SSE-D v súlade s š 39 ods. 9 Zákona o energetike.

12. Po úhrade a pripísaní pripojovaeieho poplatku na ú�et SSE-D, splnení Technických podmienok
SSE-D. obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a ozna�ení elektrického prívodu spolu
s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odbernéhn
elektrického zariadenia odberate�a do distribu�nejsústavy SSE-D od okamihu, kedy odberate�
zašle do SSE-D �estné prehlásenie žiadate�a opripravenosti na pripojenie odberne'ho
elektrického zariadenia do distribu�nejsústavy SSE-D" (d_alei �estnéprehlásenie“). ktorej;
zvereinené na stránkach \u\_wssc—d,sk & ku ktorému bude zo stranv SSE»D zaslané písomné
potvrdenie o'eho pri'alí. Následne SSE»D vzmvsle lehotv podl'a príanacej zmluvy �l. 1.
Špecifikácia odberného miesta lemu'n realizácie jripojenia — Termín ubudovania
elektroenegetického zariadenia SSE-D“ zrealizuje wbudovanie elektrickej__prípoilgazaislí
grigo'enie elektrického grívodu a elektromerového rozvádza�a k distribu�nýsústave.

13. Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného �estného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie
splnenia technických podmienok pripojenia) apo vybudovaní elektroenergetickéhozariadenia
(prípojky) zo strany SSE-D Vlermíne pod�aZmluvy oprípojení, môže požiada� odberate�
o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy ozdruženej dodávke elektriny
uvybratého dodávate�a elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D Žiados� 0 montáž ur�eného
meradla a pripojenie k distribu�nejsústave v súlade s platnou legislatívou,�o sa bude považova�
za splnenie obchodnýchpodmienok pripojenia. Po montáži ur�eného meradla je možné zaháji�
samotnú dodávku elektriny.

14. SSE-D upozor�uje,že vprípade. ak bude chcie� žiadate� pre dané odberné miesto priznat"
distribu�nú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odborného miesta
plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, & žiadate� govinný požiada�
o stanovisko SSE»D k takémuto charaktem vwžívania odbemého miesta. Priznanie distribu�nýchsadzieb viažueich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlýmvyjadrením SSE-
D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

15. Platnos� vyjadrenia od jeho vydania je 12 mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnos�
pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej
legislatívya pod.)

Pri �alších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej zna�ky, resp.
priloženie fotokópie mhm vyjadrenia.

SEVAK. a.s. Žilina (v_ngdrenie k PD pre ÚR & sp _ kanaliza�né prípojka pod 5. 017025473
zo d�a14.11.2017):

Odkanalizovanie novostavby rodinného domu je navrhnuté do verejnej kanalizácie PVC D 300
kanaliza�nou prípojkou (KP) z mat. PVC DN 150 o d�žke35,711150 sklonom 1,96 %. KP sa bude
napája�v existujúcej plastovej revíznej šachte DN 400 na už existujúcu�ast"KP () d�žke12,1 m. KP
bude spolo�népre 2 RD na parc. �.2124/1 a 2128/4. KP bude uložená na pieskovom lôžku o hrúbke
15 cm s obsypom 30 cm.
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K prezilažencj žiadam dávame ako dotknutýorgán v :mysle slmrebného zákonu pod�a3114011 záväzné
súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovnýchpripumienok:
]. So stavbou „Kanaliza�né prípojkapre novosm'bu rodinného domu, parc. �. 2128/4. kú. Nesluša“

a s vydanímÚR a SP súhlasíme. V záujmovom území sa nenachádzajúsiete v správe SEVAK a.s.

2. Od dátumu realizácie KP bude za�atá fakturácii: slušného . Fakturácia množstva odkanalizovanej
splaškovej wody bude ur�ená pcdl'a vyplneného llaclva „Množstvo O.V. wpustenej do VK
ur�enejpodl'a smernýeh �ísel spotreby vody“pri uzatváraní zmluvy na odvádzanie O.V.
Pri priemere potrubí Z mat. PVC 150 mm požadujemedodržal" minimálnysklon 2 %.

4. V prípade ndkanalizevania priestorov suterénu nehnute�ností resp. priestorov umiestnených pod
úrov�ou poklopov na VK je nutné zabezpe�i� v zmysle STN»EN |3564—I tieto priestory
vhodným zariadením zabra�ujúcimzaplaveniu z kanaliza�nýchpotrubí (napr. spätné klapky).

5. Do splaškovej kanalizácie DN 300 zaústi� len splaškové O.V. Kvalita vypúš�anýchodpadových
vôd musí zodpovedal" stanoveným limitom zne�istenia uvedených v kanaliza�nom poriadku VK
Kysucké Nové Mesto.

6. V zmysle zákona �. 442/2002 Z.z. o verejných vedovodoch a kanalizáciách 5 4 odsek 8 vlastník
kanaliza�nejprípojky je povinný zabezpe�it“opraw aúdržbu kanaliza�nejprípojky na vlastné
náklady.

7. Nako�ko KP bude spolo�nápre 2 rodinné domy. bude potrebné uzavrie� ..Dohcdu ozriadení
spolo�nej kanaliza�nejprípojky“ medzi majite�mi pripájaných nehnute�ností pod�a listu
vlastníctva, kde sú uložené práva a povinnosti producentov. Príslušné tla�ivá vydáva náš referent
odbytu.

8. Vzh�adom k tomu, že �as�KP je uložená na inej parcele (parc. �. 2142/1, 2121/2) ako parcela
pripájanej nehnute�nosti (parc. �. 2128/4). bude potrebné vyplni�„Dohodu o zriadení �asli

kanaliza�nejprípojky na cudzom pozemku“ podl'a listu vlastníctva, kde sú uložené práva
a povinnosti odberate�ov. Príslušné tla�ivá vydáva náš referent odbytu.

9. Samotné napojenie na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 mm je podmienené vybavením „žiadosti
ozriadenie kanaliza�nejprípojky“ apodpisom „zmluvy na odvedenie splaškových odpadových
vôd." Tla�ivo a potrebné informácie pre zriadenie KP poskymc príslušný zamestnanec SEVAK
a.s., na obchodnom úseku.

10, Stavebník požiada ovytý�enie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajúvzáujmovom území
a zabezpe�í,aby pri realizácii KP bola dodržaná STN 73 6005 pri súbehu a križovaní KP
s ostatnými vedeniami.

1 1. Pred zásypom splaškovej kanaliza�nejprípojkypožadujeme prizval" nášho pracovníka ku kontrole
stavu vykonaných prác (lôžka, obsyp), ako aj spôsobu napojenia kanaliza�nejprípojky. Celá
kanaliza�né prípojka musí by�vybudovaná ake vodotesná. Pri prvom kontakte smajstrom je
nutné zo strany investora predložil" knahliadnutiu aktuálne vyjadrenie SEVAK, a.s. kdanej
stavbe. realiza�nú dokumentáciu stavby ajej súhlas s drobnou stavbou.

L.;

Obec Nesluša (záväzné stanovisko pod zn. OU-2018/9-1 zo d�a3.1.2018):
Obec Nesluša ako príslušný cestný správny orgán, ktorý vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach
miestnych komunikácií a ú�elovýchkomunikácxí ako prenesený výkon štátnej správy pod�a&3 ods. 2
zákona �. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpísev.
�alejako vlastník pozemku na ktorom sa nachádza miestna komunikácia k predloženému návrhu
smvby vydáva nasledovné sla ovísko:

Obec Nesluša súhlasí s real' ou stavby „Novostavba RD, elektrická prípojka.kanaliza�ná prípojka
a stud�a s vodovodnou prípojkouna KN-C 2128/4" v k.lj. Nesluša pre stavebníka Lukáš Koraja za
dodržania týchto podmienok:
- pri stavebnej �innosti nezne�is�ova�miestnu komunikáciu - �.KNC 2583. v prípade zne�istenia
zabezpe�i�okamžitú nápravu,

- pri výstavbe sa nesmie stavebnýmateriál skladova� na hore uvedenej miestnej komunikácii,
— V prípade akéhoko�vek zásahu do miestnej komunikácie si stavebník musí zabezpe�i�povolenie od
správcu miestnej komunikácie (Obce Nesluša) a taktiež zabezpe�i�vytý�enievšetkých inžinierskychsietí vedených v tejto miestnej komunikácii.
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Námietky ú�astníkov konania: Bez námie/ak

0 d 6 v 0 d 11 e n i e

D�a 11.01.2018 si podal na stavebný úrad Lukáš Koraja, bytom Nesluša �. 1074 návrh na

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a Žiados� (\ vydanie stavebného povolenia na stavbu:
Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka. kanaliza�né prípojka a prístup na pozemku �,KN—
C 2128/4: �.1(N-C 2128/2; �.KN-C 2143/4: �.KN-C 2144/1 a�. KN-C 2144/2 ow'mere 362 1112
v k.ú. Nesluša spolu spožadcvanými podkladmi. Nako�ko stavba sp��austanovenia % 393 ads. 4
stavebného zákona, stavebný úrad spoji] územné konanie o umiestnení stavby so slavebným konaním,
ke�že ide ojednoduchú stavbu, v zastavanom území obce, kde sú podmienky umiestnenia
jednozna�névzh�adom na pomery v danom území, Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou
(neznámym vlastníkom pozemku �. KN-C 3141/10 a�. KN—C 2129), známym ú�astníkom konania
& dotknutýmorgánom za�atie spojeného územného :: stavebného konania ústne pojednávanie stanovil
na 07.02.2018.

Stavba sa uskuto��ujev sú1ade s územným plánom obce. ktorý bol VZN schválený d�a 29.5.2016 pod
�. 1/2016.

V konaní bola predložená žiados� preskúmaná z h�adísk uvedených v ust. € 37, 5 62. 5 63 stavebného
zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskuto��ovaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené, �i ohrozené práva a oprávnené záujmy ú�astníkov konania. Dokumentácia
stavby sp��apožiadavky stanovené v oddielc 1 druhej �asti stavebného Zákona.

K žiadosti boli doložené vyjadrenia astanoviská dotknutýchorgánov -

Okresný úrad Žilina,
pozemkový a lesný odbor; SSE-D, a.s. Žilina: SEVAK, a.s. Žilina aObec Nesluša, ako správca
miestnej komunikácie - a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad na 7áklade výsledku uskuto�neného konania rozhodn1 tak, ako je (o uvedené vo

výrokovej �asti tohto rozhodnutia.

P 0 u �e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo d�ajehodoru�enie môžu ú�astníci konania odvolal“
1321Obec Nesluša (adresa: Obecný úrad, 023 41 Nesluša �.973). 0 odvolaní rozhodne Okresný úrad
Zilina, odbor výstavby a bytovej polix y.
Toto rozhodnutieje možné preskúma�súdom až po vy�erpaníriadneho opravného prostriedku.

Stavebník uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR �.145/1995 Zz. a správnych puplatkoch
v znení neskorších noviel: 50 eur.

._J

(jwu („ox
Ing. Zuzana Jancová

starostka obce

Toto ruzhodnutie sa doru�ujeú�astníkom konania pod�a5 26 ods. 2 zákona �.71/1967
Zb. o správnom kunaní (�alej len „správny poriadok“) verejnou whláškuu vyvesením
po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša. Posledný de�
tejto lehoty je d�om doru�enia.

Vyvesené d�a .J—3 11015%...

Pe�iatka a podpis oprávnenejosoby



Doru�í sa

» ú�astníkom konania :

]. Lukáš Koraja. 023 41 Nesluša �. 1074

Peter Koraja :: Martína Ko�ajová,023 41 Nesluša �. 1074
Tomáš Koraja. 024 41 Nesluša �. 1074

Monika Bízová, 691 81 Dobré Pole �.71 (�R)
Roman Bajánek, 023 41 Nesluša �. 846
Jana Bajánková. 023 41 Nesluša �.425

Ing. Ján Vojtek, Májova ] 144, 022 01 �adca(projektant a stavebný dozor)
Neznámym vlastníkom pozemku �.KN-C 3141/10 a �.KN-C 2129 —verejnou vyhláškou
Po.“?hv'����g

-

dotknutýmorgánom :

9. Okresný úrad Žilina,pozemkový & lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/3313. 010 08 Žilina
10. SSE-D, a.s. 111. Pri Raj�ianke�,2927/83 010 47 Žilina
11, SEVAK. a.s. Bôrická cesta 19601,010 57 Žilina
12. Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby
Vybavuje Z. Mar�anová

�.t. 041/433 9350
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