Obec Turčianske Kľačany
Obecný úrad Turčianske Kľačany, 03861 Vrútky
Turčianske Kľačany , dňa 10.07.2018
Č.sp.: 122/2018-Zib

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO:36442151 v zastúpení firmou ELSPOL-Sk s.r.o., so sídlom Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, IČO:36 433 721 podala na Obec Turč.
Kľačany, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa
23.5.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ 9888 Turčianske Kľačany – Dolina –
Rozšírenie NNS“ na parcelách KN-C 443/2,1725/4,1726,1737,1738/7, 1738/3,1739/5,1739/6
,1738/6,1738/8,1738/9, 1738/1,1739,4,1739/2,1748/7,1738/13,1723/1 v k.ú. Turčianskych Kľačanoch,
na ktorú bolo vydané územné povolenie Obcou Turčianske Kľačany pod č. 67/2018-Zib . Uvedeným
dňom podania začalo stavebné konanie.
Obec Turčianske Kľačany ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť s účastníkmi konania a dotknutých orgánov štátnej správy a podľa §
66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje
stavbu „ Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS“ na pozemkoch viď. priložená situácia stavby
v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.
Popis stavby:Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Turčianske Kľačany. Trasa
vzdušných vedení od exist. trafostanice 210/ts/klacany_dolina po PB č.4 je existujúca. Od PB č.4 po
navrhovanú istiacu skriňu PRIS6, je trasa navrhovaného NN rozvodu nová. Navrhovaná rekonštrukcia
NNS predpokladá demontáž exist. NN vzdušných vedení AlFe6 3x70+50 medzi TS a PB č.2, demontáž
RETILENS 3x50+54,6 medzi PB č.2 a č.4 a demontáž časti exist. vzdušnej prípojky medzi PB č.2 a č.5.
Stavba ďalej predpokladá výmenu 2ks podperných bodov za nové.
Nový vzdušný prepoj v pôvodnej trase vzdušných vedení, v úseku medzi exist. TS 210/ts/klacany_dolina
a exist. podperným bodom č.4 sa vyhotoví novým NN vzdušným káblom RETILENS 3x150+95+2x16. Na
PB č.4 sa z novej vzdušnej siete pripojí novým káblom (N)AYY-J 3x120+70 SM/SM exist. istiaca skriňa
VRIS 2.1 č. 1721.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohoto
rozhodnutia.
2. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej, ELSPOL-Sk s.r.o., so
sídlom Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, Šimurda Martin certifikát č. 042/4/2016 EZ-P-E1-A,
overenej stavebným úradom.
3. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vyzvať správcov jednotlivých sieti na vytýčenie jednotlivých trás vedení aby nedošlo k poškodeniu vedení.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou osobou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
5. Podmienky SVP:
Navrhovaná stavba je v dotyku s Kľačianskym potokom hydrologické číslo poradia: 4-21-05, číslo v
správcovstve: 616 a s BP Mníšej hydrologické číslo poradia: 4-21-05, číslo v správcovstve: 612/1.
Nové podperné body (PB č. 3 a PB č. 5) je potrebné umiestňovať mimo ochranné pásmo vodných tokov.
Ochranné pásmo vodných tokov je min. 4 mod brehovej číary.
Dodržať min. výšku previsu vedenia nad tokom min. 6 m nad terénom.

K začiatku a ukončeniu prác prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p.
Kusý/0903 806 387), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
Pri umiestňovaní PB na pozemkoch vo vlastníctve SVP, š.p. žiadame prizvať nášho pracovníka k určeniu umiestnenia podperných bodov.
Po realizácii okolitý terén bude uvedený do pôvodného stavu.
V prípade úpravy toku, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma,
si investor (Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.)vedenie preloží na vlastné náklady.
K ukončeniu prác požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie.
6. Podmienky OÚ OSŽP vodoprávny súhlas:
-trasa nových vzdušných vedení po PB č.4 je existujúca, od PB č.4 po PB č.12 je trasa nových vzdušných vedení, rozšírením NNS rozvodov sa zabezpečí dodávka elektrickej energie k novým odberným
miestam,
-dlžka trasy nových NN vzdušných hlavných rozvodných vedení RETILENS 3x150+95+2x16 je 454 m,
vzdušná trasa prípojkových vedení je 37 m,
-na stavbe bude demontáž 2 ks podperných bodov a montáž 9 ks podperných bodov,
-predmetná stavba zasahuje do pozemkov parc.č. KNC 443/3, 1694/5, 1726, 1737, 443/2, ktoré
sú v majetku SYP, š.p., Banská Štiavnica a v blízkosti sa nachádzajú upravený Kľačiansky potok, neupravený BP Mníšej v správe SVP, š.p. a BP Krpelianskeho kanála.
Realizáciou stavby nesmie dôjsť k zúženiu prietočného profilu koryta toku, či k zmene sklonu koryta
toku.
Dodržať podmienky zo stanoviska správcu vodného toku SVP š.p., Piešťany, "vydaného pod značkou
CS SVP OZ PN 8988/2017/02 CZ 38382/210/2017 zo dňa 15.12.2017.
Dobu realizácie prác v toku a v blízkosti toku obmedziť na nevyhnutný čas a po ich ukončení uviesť
breh a koryto do pôvodného stavu.
Pri križovaní a súbehu s vodnými tokmi dodržať STN 73 68 22.
Pri realizácii stavby zabezpečiť ochranu vôd v súlade so zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.
7. Podmienky OÚ OSŽP:
Žiadame dôsledne dodržať ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny, kedy v prípade
budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je nevyhnutné použiť také
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
Prebytočnou výkopovou zeminou nesmú byť zasýpané brehy vodných tokov, mokrade ako i terénne depresie.
Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhÍbeniu výkopu
(tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať,
bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti
drobných zemných cicavcov, obojživelníkov, resp. plazov. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam proti uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia takéhoto živočícha,
bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí
odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).
Investor (žiadateľ) min. 1 týždeň pred začatím realizácie stavby upovedomí Správu NP Malá Fatra
o začatí stavebných prác. Kontakt: Správa NP Malá Fatra - tel. č.: 041/5071411, e-mail: ssnpmf@sopsr.sk, prípadne pracovník Martin Hatala - tel. č.: 041/5071418 alebo 0903 298 135, e-mail:
martin.hatala@sopsr.sk.
V okolí línie predmetnej stavby sa nebude zasahovať do okolitých porastov, pokiaľ to nebude krajne
nevyhnutné z dôvodu dostatočného manipulačného priestoru v okolí výstavby nových PB navrhovanej
NN siete.
Kroviny a staršie stromy v tesnej blízkosti stavby budú počas realizácie výstavby zabezpečené tak
(oplotenie z drevených paliet, staré pneumatiky a pod.), aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu
(napr, stavebnými mechanizmami).
V zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny.
V prípade nutného výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nadväzne na vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Povoľujúcim orgánom štátnej správy je Obec Turčianske Kľačany
Prípadné výruby budú realizované v termíne od 1.10. do 31.03. v roku mimo vegetačného obdobia
a hniezdenia ostatných druhov vtákov.
Zemina z výkopových prác bude použitá na spätný zához alebo uložená na určenej skládke, v žiadnom
prípade nebude ukladaná do okolitého prírodného prostredia.
Po ukončení výstavby bude okolie stavby upravené tak, aby esteticky nerušilo priľahlé okolie.
Po ukončení stavebných prác budú všetky stavebné a iné odpady z lokality odstránené a likvidované v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva

Stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, Správy Národného parku Malá Fatra, Varín bolo tunajšiemu
úradu poskytnuté listom č. NPMF/446-001/20l7 zo dňa 05. 12. 2017 (Ing. Martin Hatala).
8. Odpad vznikajúci pri realizácii stavby(druhy zo sk.17.) bude umiestňovaný na riadenú skládku
odpadov. Čo je nutné potrebné dokladovať v súlade s ust.§1 a 2 vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. pri
kolaudačnom konaní kópiami účtov od prevádzkovateľa skládky odpadov. Nakladať
9. Využiteľný odpad (druhy z podskupín. -17 05 Zemina,príp.iné) požadujeme prednostne před
zneškodnením skládkovaním využiť, prípadne odovzdať na využitie len osobne, firme oprávnenej
nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na odkrytú a
výkopovú zeminu atď. Vykopanú počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely
výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Pre dočasné zhromažďovanie
výkopovej zeminy počas realizácie stavby je možné vytypovať lokalitu v k.ú. v době platnosti
stavebného povolenia, s podmienkou súhlasu vlastníka, dotknutej obce – mesta, ako aj orgánov ŠOP
SR, ŠSOPaK, resp. OÚ Martin, pozemkový a lesný odbor.
10. Podmienky TURVOD a.s.:
Pred realizáciou prác ste povinný požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o vytýčenie polohy
inž. sietí. Presné vytýčenie inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti Vám na základe objednávky
zabezpečí Martin Rybár - kontakt 043/4133685, 0907711427 - martin.rybar@turvod.sk resp. Oto Melišík - kontakt 043/4210156, 0907711429 - oto.melisik@turvod.sk
Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Pri stavebných
prácach je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod a jeho zariadenia
a nenarušila sa jeho prevádzka.
Verejný vodovod (VY) je nutné rešpektovať vrátane jeho ochranného pásma (OP). Pásma ochrany sú
vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia
na obidve strany. V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, prípadne by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky,
vykonávať terénne úpravy ( viď ust. § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v platnom znení).
Základ stĺpa nesmie zasahovať do priestoru ochranného pásma verejného vodovodu v správe našej spoločnosti. Stĺp je nutné realizovať tak, aby jeho stabilita zostala zachovaná aj pri rekonštrukcii podzemného vedenia v správe našej spoločnosti.
V zastavanom území, kde je obtiažne OP dodržať žiadame pri súbehu dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu minimálne 1 ,O m od okraja potrubia na každú stranu.
Pri križovaní a súbehu žiadame dodržať STN 73 6005.
Pri prácach nesmie dôjsť k poškodeniu a destabilizácií jestvujúcich inžinierskych sieti. Pred zasypaním
prizvať určeného pracovníka našej spoločnosti na kontrolu stavu a dodržania priestorovej normy. O
výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam, kde bude potvrdená správnosť križovania a
súbehu.
Prípojky na inž. siete v správe našej spoločnosti je nutné pri realizácii prác rešpektovať a nepoškodiť.
Začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu žiadame 3 dni vopred ohlásiť na dispečing našej
spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom,a časom realizácie predmetnej stavby.
Kontakt: dispečing@turvod.sk
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce,
technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Stavba bude uskutočnená najneskôr do 08/2020.
13. Stavbu bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľom stavby je ELSPOL-SK,s.r.o, Ľ.Štúra
778/46, 029 01 Námestovo.
14. Stavebník v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je povinný stavebnému úradu
písomne oznámiť začatie vykonávania stavebných prác.
15. O stavebných prácach viesť prehľadné záznamy.
16. Stavenisko označiť v zmysle § 43 i odst. 3 pís. b stavebného zákona.
17. Prípadné vzniknuté škody spôsobené tretím osobám z titulu svojej zodpovednosti nahradí
stavebník podľa osobitných predpisov, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.
18. V prípade výskytu akéhokoľvek archeologického nálezu hmotnej povahy, je stavebník povinný
nevyhnutne nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina a ponechať ho bez zmeny
do obhliadky príslušného úradu.
19. Pri križovaní a súbehu žiadame dodržať STN 73 6005.
20. Po realizácii stavby a jej geometrickom zameraní uzatvoriť s majiteľmi dotknutých parciel
zmluvu o zriadení vecného bremena na uloženie inžinierských sietí v zmysle zákona.
21. Po ukončení všetkých prác a terénnych úprav požiadať o kolaudáciu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené.
Odôvodnenie
SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO:36442151 v zastúpení firmou
ELSPOL-Sk s.r.o., so sídlom Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo, IČO:36 433 721 podala na Obec Turč.
Kľačany, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa
23.5.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ 9888 Turčianske Kľačany – Dolina –
Rozšírenie NNS“ na parcelách KN-C 443/2,1725/4,1726,1737,1738/7, 1738/3,1739/5,1739/6
,1738/6,1738/8,1738/9, 1738/1,1739,4,1739/2,1748/7,1738/13,1723/1 v k.ú.
Obec Turčianske Kľačany oznámila podľa §61 stav. zákona dňa 14.06.2018 začatie stavebného
konania horeuvedenej stavby a dňa 04.07.2018 vykonala ústne pojednávanie.
Na konaní neboli vznesené žiadne námietky. Stavebný úrad uskutočnil obhliadku miesta stavby.
A posúdil stavbu predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal žiadosť
a podklady, a posúdil či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu prípadne predpisom,
ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických
zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany
poľnohospodárkeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom a zistil, že jej
umiestnenie týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Ku stavbe sa vyjadrili
Slovak telekom, Michlovský a.s., OÚ OSŽP VH/OH, Vodoprávny súhlas, SVP,š.p., OÚ OKR, Obec
Turčianske Kľačany, RÚVZ, KPÚ Žilina, Martico, s.r.o., TURVOD, a.s., SPP, a.s.,Martinská
Teplárenská,a.s., Brantner, OR HaZZ V MT, STEFE Martin,a.s.,Telefonika Slovakia,s.r.o.,
Energotel,a.s..
Stanoviská orgánov boli zahrnuté do podmienok povolenia. Na základe všetkých predložených
podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Správny poplatok bol zaplatený v hotovosti podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hotovosti na Obecnom úrade
Turčianske Kľačany 23.5.2018 vo výške 100,-€.
Poučenie
Podľa §53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný
úrad obec Turčianske Kľačany. Odvolacím orgánom je Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby
a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany, 038 61.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Miroslav Lamoš
starosta obce
v zastúpení Dušan Piták

Doručí sa verejnou vyhláškou líniová stavba, (zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, príp.neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres
Obec Turčianske Kľačany - úradná tabuľa, webová stránka – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

.....................................

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

Príloha: Situácia

Doručiť:
ELSPOL s.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
SSE –Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SVP š.p., Nábrežie I.Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
OÚ OSŽP v Martine, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
TURVOD a.s., Kuzmányho 25,036 01 Martin
Na vedomie:
6.
Peter Zemánek, Nám.protifa.bojovníkov 2,03601 Martin
7.
Martin Najšel, M.Dullu 36, 03601 Martin
8.
Lenka Mahútová, Turčianske Kľačany 318,038 61
9.
Milan Hoľa, Turčianske Kľačany 318,038 61
10.
Martina Hrnčiarová a Radoslav, C.Majerníka 15/12,036 01 Martin
11.
Šuhajda Ľubomír, Turčianske Kľačany 149,038 61
12.
SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
13.
Obec Turčianske Kľačany
1.
2.
3.
4.
5.

Vybavuje: Bc.Eva Zibolenová, 043/424 1821, eva.zibolenova@vrutky.sk

