
OBEC NESLUŠA
�íslo: 757/2018 Nesluša d�a 18.07.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Navrhovate� : Stredoslovenská distribu�ná, a.s.
Pri Raj�ianke 2927/8, 010 47 ZILINA

/�alejlen navrhovate�/ podal d�a 18.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby : 10829 Nesluša - Adamovské hony - Pred�ženieNNK pre chaty

na pozemkoch : líniová stavba - parcelné �ísla sa neuvádzajú

v k.ú. Nesluša

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod�a5 117 ods. 1 zákona �. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov (�alejlen

stavebný Zákon), posúdil predložený návrh pod�aš 35 a�alších stavebného zákona ana

základe tohto posúdenia vydáva pod�a5 39, 5 39a ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

10829 Nesluša — Adamovské hony — Pred�ženieNNK pre chaty

Navrhované riešenie a trasa vedenia:
Predmetom k realizácii danej stavby je plánovaná výstavba 8 chatiek v danej lokalite.

Realizáciou tohto projektu sa zabezpe�ídostato�né pokrytie potreby el. energie vdanej lokalite
v požadovanej kvalite a prevádzkovej spo�ahlivosti.
Pred�ženieNNK pre chaty vdanej lokalite sa prevedie káblom RETILENS 3x120+70+2x16 mmZ
vd�žke 141 m, ktorý bude vedený po 3 ks vymenených betónových podpemých bodoch, ktoré
nahradia poškodené prasknuté existujúce podperné body. Napojenie pred�ženiasa prevedie priamym
napojením na existujúcu vzdušnú nn sie�.

Navrhované technické riešenie predpokladá montáž samonosného kábla RETILENS 3x120+70+2x16
mm2, skrine VRIS.l a montáž kábla I-AYKY-J 3x 3x240+l20 mm2 v celkovej d�žke205 m vedenom
vo výkope. Do káblového rozvodu bude zahustená istiaca skri�a PR15 51 aPRIS.lO. Napojenie
rozšírenie NNS sa prevedie z jestvujúceho podpemého bodu vzdušnej nn siete.



Na trase pred�ženiaNNK pre chaty sa prevedie demontáž existujúceho rozvodu V.O, tvoreného

vodi�mi AlFe 2x16 m2 a závesného kábla AYKYz-J 4x16, ktorý slúži ako domová prípojkapre rod.

dom �. ll36. Svietidlá VO sa pri výmene podpemých bodov zdemontujú apo osadení nových

podpemých bodoch sa opätovne osadia na tieto podpeme' body a pripoja sa káblom RETILENS.

Pre umiestnenie stavb :\ ro'ektovú rí ravu sa ur�u'ú tieto odmien

Stavba bude umiestnená v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Sú�as�ou tohoto

rozhodnutia je preh�adnásituácia umiestnenia stavby.

K predmetnej stavbe dali svoje stanoviská a vyjadrenia nasledovné datkn ute' orgány:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v �adci (záväzné stanovisko pod �.
RH-2018/01171 zo d�a 04.06.2018):
RÚVZ v �adcivydal záväzné stanovisko, V ktorom súhlasí s návrhom ú�astníka konania na územné

konanie uvedenej stavby v k.ú. Nesluša.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné
stanovisko pod c. OU- KM—OSZP- 2018/000298-002 zo d�a 13.03. 2018):
OÚ Kysucké Nové Mesto odbor starostlivostí oŽP zhladiska štátnej _právy odpadového
hospodárstvaas horeuvedenou stavbou V k. u. Nesluša súhlasí za splnenia nasledovnýchpodmienok:

— investor (alebo dodávate�)stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých po�as realizácie
stavebných prác vsúlade s Vyhl. MŽP SR:: . 366/2015 Z..z oeviden�nej povinnosti
aohlasovacej povinnosti adruhy odpadov zaradí podla platného Katalógu odpadov (vyhl.
MŽP SR 0. 365/2015 Z. z. ),

— odpady vyprodukované po�as stavby investor (alebo dodávate�ov) stavby odovzdá

oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpe�í,aby bola zachovaná hierarchia

vodpadovom hospodárstve, t.j. pädnostné zalajpe�enie prípravy_na opätvné _pgužítie.
recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce nakladanie nedá

zabezpe�i�zabezpe�ízneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom zariadení alebo na

povolenej skládke,
— výkopovú zeminu, ktorá sa nepoužije na ú�elyVýstavby v mieste vzniku, investor (alebo
dodávate�)stavby odovzdá oprávnenému subjektu, prostredníctvom ktorého zabezpe�í,aby
bola zachovaná hierarchia v odpadovom hospodárstve, t.j. prednostné zabezpe�enieprípravy
na opätovné použitie, recyklácia alebo iné zhodnotenie, až následne ak sa predchádzajúce
nakladanie nedá zabezpe�i�zabezpe�í zneškodnenie vzniknutého odpadu vo vhodnom
zariadení alebo na povolenej skládke

- pri vzniku odpadov zaradených do kategórie N—nebezpe�nýodpad pri Výstavbe objektov JC
ínvestor/dodávatel stavby povinný tieto odpady odovzdat iba organizácii oprávnenej na

nakladanie s nebezpe�nýmiodpadmi
- Vkolauda�nom konaní žiadame predloži� runajšiemu úradu doklady odruhoch, množstve

azabezpe�ení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov, ktoré vznikli

po�as realizácie stavebných prác (eviden�né listy odpadov, faktúry odberu odpadov)
u oprávnených odberate�ov a poda�žiados� o vyjadrenie sa ku kolaudácii na tunajší úrad.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti () životné prostredie (záväzné
stanovisko pod c. OU-KM- OSZP-2018/000299—002 zo d�a 13. 03. 2018):
OÚ KNM, odbor starostlwosti () ŽP z hl adiska štátngj_sp_rávyochrany prlrody_a krajiny konštatuje,že
vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu, V extraviláne obce,
v 1. stupni ochrany, mimo území európskeho významu mimo prvkov RÚSES-u nebudú dotknuté
Záujmyochrany prírody a krajiny Za dodržania nasledovnýchpodmienok:

1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné ochránít vzrastlú zele� rastúcu vokolí pred
poškodením



2. V prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín (stromov a krovitých porastov) je
potrebné poda�žiados� na Obec Nesluša, ktorá je príslušným orgánom ochrany prírody
a krajiny na vedenie konania vo veci výrubu drevín V zmysle 5 47 348 Zákona �. 543/2002

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3. Výkopy budú zabezpe�enéproti uviaznutiu živo�íchov (drobné zemné cicavce, obojživelníky,

plazy apod.) v nich. V prípade nálezu uvíaznute'ho živo�ícha bude tento šetrne vypustený
(pod�apotreby aj za asistencie Správy CHKO Kysuce). Vprípade nálezu raneného alebo

uhynutého chráneného živo�ícha bude nález nahlásený na Správu CHKO Kysuce (tel. �.
041/433 56 06) a na tunajší úrad.

4. Pri výstavbe a užívaní objektov nevytvára�nové prístupové cesty, využívat“iba už jestvujúce
komunikácie a nedevastovat' okolité plochy.

5. Po skon�ení stavebných prác uvies� terén do pôvodného stavu.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie (záväzné
stanovisko pod �.OU-KM-OSZP-2018/000319-002 zo d�a 15.03.2018):
OÚ KNM, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej vodnej sprág vydáva v zmysle 5 28

vodného zákona �. 364/2004 Z.z. o vodách & o zmene zákona �. 372/1990 Zb. () priestupkoch V znení

neskorších predpisov k predloženej PD stavby nasledovné stanovisko:

Na základe uvedeného s realizáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.

SPP-distribúcia, a.s. Bratislava (vyjadrenie kžiadosti () stanovisko kPD pre stavebné

povolenie kumiestneniu stavby zh�adiska bezpe�nostných aochranných písiem
plynárenských zariadení pod �.TD/NS/0092/2018/Š0zo d�a 29.01.2018):
SPP-D, ako prevádzkovate�distribu�nejsiete, podl'a ustanovení zákona �.251/2012 Z.z. o energetike
& o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (�alejlen „Zákon
o energetike“):súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania

nasledovných podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Po posúdení predloženejPD vyššie uvedenej stavby konštatujeme,že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiava� ustanovenia Zákona () energetike,
stavebného Zákona a iných všeobecne záväznýchprávnych predpisov,

- stavebník je povinný rešpektova�a zoh�adni� existenciu plynárenskýchzariadení a/alebo ich

ochrannýcha/alebo bezpe�nostnýchpásiem,
- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktova� pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia Výstražnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

— odkryté plynovody, káble, ostatné ínž. siete musia by�po�asodkrytia zabezpe�enéproti
poškodeniu,

- prístup k akýmko�vektechnologickýmzariadeniam SPP—D nie je povolený a manipuláciu
s nimije prísne zakázaná, pokia�sa na tieto práce nevz�ahujevydané povolenie SPP—D,

- každé poškodenie zariadenia SPP—D,vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí by�ihne�
ohlásené SPP-D na tel. �.: 0850 I 11 727,

- Upozor�ujeme,že SPP-D môže pri Všetkýchprípadochpoškodeniaplynárenskýchzariadení
poda�podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu(SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe�nostnompásme plynárenskéhozariadenia uloži� pod�a
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur,

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.



Toto rozhodnutie platí v zmysle 5 40 ods. ] stavebného zákona tri reg odo d�a,kedy
nadobudlo právoplatnos�, nestráca však platnos�, pokia� bude v tejto lehote podaná
žiados� o vydanie stavebného povolenia.

- Námietky ú�astníkov konania : V územnom konaní neboli uplatnené námietky vo�i stavbe.

0 d 6 v 0 (1 n e n i e

Navrhovate� SSD, a.s. Žilina, v zastúpení Prelmont-elektro, s.r.o. Sládkovi�ova 1972, 022 01

�adca si podal d�a 18.06.2018 návrh na umiestnenie stavby: „10829 - Nesluša — Adamovské hony —

pred�ženieNNK pre chaty“. K návrhu bola priložená projektová dokumentácia svyjadreniami
dotknutých orgánov.

Stavebný úrad na základe pred1oženýchpodkladov pod�a 5 36 ods. 4 stavebného zákona

oznámil d�a 22.06.2018 za�atie územného konania verejnou vyhláškou ú�astníkom konania

& dotknutýmorgánom a ústne pojednávaniestanovil na 17.07.2018.

Návrh bol preskúmaný vsúlade sust. š 37 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že
navrhované umiestnenie stavby zodpovedá h�adiskám starostlivosti o životné prostredie. V konaní boli

zabezpe�enéstanoviská dotknutých orgánov, na základe ktorých bolo posúdené, že navrhovaným
umiestnením stavby a ú�inkami jej užívania nie sú ohrozené verejné záujmy chránený stavebným
Zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom
chránené záujmy ú�astníkov konania. Požiadavky a podmienky vyjadrené v stanoviskách dotknutých
orgánov — Regionálny úrad verejného zdravotníctva V �adci;Okresný úrad Kysucké Nové Mesto,
odbor starostlivosti ŽP a SPP-distribúcia, a.s. Bratislava - boli zahrnuté do podmienok tohto

rozhodnutia.

Zo strany ú�astníkov konania neboli vznesené námietky vo�i stavbe.

Na základe výsledkov územného konania bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
�asti tohto rozhodnutia.

P 0 u �e n 1 e

Proti tomuto rozhodnutiu sa do 15 dní odo d�ajeho doru�enie môžu ú�astníci konania odvola�

na Obec Nesluša (adresa; Obecný úrad 023 41 Nesluša �. 978). O odvolaní rozhodne Okresný úrad

Žilina,odbor výstavby & bytovej politiky.
Toto rozhodnutieje možné preskúma�súdom až po vy�erpaníriadneho opravnéhoprostriedku.
Navrhovate� uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR �. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších noviel : 100 eur.

Ing.
Zuz�na

Jancová

staros' ka obce

Toto rozhodnutie sa pod�a 5 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje ú�astníkom konania

verejnou vyhláškou vyvesením rozhodnutia spolu so situáciou umiestnenia stavby na 15 dní na

úradnej tabuli aiuternetovej stránke Obce Nesluša. Posledný de� tejto lehoty je d�om
doru�enia.

1%.1 . zo'
Vyvesené d�a : .......................... J.. ., _ kvasená d�a : ..............................

Pe�iatka a podpis oprávneneuo mugg lince;



Doru�í sa

- ú�astníkom konania:

1. Prelmont—elektro. s.r.o., Sládkovi�ova 1971 022 01 �adca

(splnomocnená SSD. a.s. Žilina)
2. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 817 15 Bratislava 36
- dotknutýmorgánom:
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva V �adci,Ul. Palárikova 1156

4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie
(ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo. štátna vodná správa),
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b_ 825 11 Bratislava

Co: Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

beavuje: Z. Mar�anová

C.t. 041/433 9350
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