Obec Turčianske Kľačany
Obecný úrad Turčianske Kľačany, 03861 Vrútky
Turčianske Kľačany , dňa 23.04.2018
Č.sp.: 67/2018-Zib

ROZHODNUTIE
SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení 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 13.3.2018 žiadosť
o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby „ Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS“ na
pozemkoch viď. priložená situácia stavby v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.
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 § 39a stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje umiestnenie
stavby „ Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS“ na pozemkoch viď. priložená situácia
stavby v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.
Popis stavby:
Rozšírenie NNS rozvodov na zabezpečenie dodávky elektrickej energie k novým odberným
miestam. Hlavný vzdušný rozvod RETILES 3x150+95+2x16,tr.162m, zemný rozvod AYY-J
3x240+120 SM/SM,tr. 268m, Zvody ku VRIS AYY-J 3x120+70SM/SM,dl.1x8m,pripojenie HDS
v dl.3x8m, Domové prípojky NFA2X 4x16, trasa 37m, AYY -J 4x16 RE,dl.25m.
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 EZP-E1-A, overenej stavebným úradom.
3. Stavebník požiada príslušný správny orgán o stavebného povolenia.
4. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vyzvať správcov jednotlivých sieti
na vytýčenie jednotlivých trás vedení aby nedošlo k poškodeniu vedení.
5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou osobou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
6. Stavebník dodrží podmienky z vyjadrenia SVP, š.p., Piešťany vydaného pod č. CS SVP OZ
PN 8988/2017/02 CZ 38382/210/2017 zo dňa 15.12.2017.
7. Nvé podperné body (PB č3 a PB č.5) je potřebné umiestňovať mimo ochranného pásma
vodných tokov. (min.4m od brehovej čiary)
8. Dodržať min.výšku previsu vedenia nad tokom min.6m nad terénom. K začiatku a ukončeniu prác prizvať zástupcu Správy povodia horného Váhu v Ružomberku p.Kusý.Pri
umiestňovaní PB na pozemkoch vo vlastníctve SVP, š.p. žiadame prizvať pracovníka
k určeniu umiestnenia podperných bodov.

9. Rešpektovať ustanovenia §27 zákona č.442/2002 Z.z. a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. .
Verejný voovod (VV) je nutné rešpektovať vrátane jeho ochranného pásma (OP). Základ
stĺpa nesmie zasahovať do priestoru ochranného pásma veřejného vodovodu v správe Turčianske vodárenskej spoločnosti. Pri križovaní a súbehu žiadame dodržať STN 736005.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie,
alebo ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 stavebného zákona. Predĺžiť platnosť
územného rozhodnutia je možné, ak žiadosť o predĺženie času platnosti rozhodnutia bude podaná
navrhovateľom pred uplynutím lehoty.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli vznesené.
Odôvodnenie
SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení 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 13.3.2018 žiadosť
o vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby „ Turčianske Kľačany /Dolina, rozšírenie NNS“ na
pozemkoch viď. priložená situácia stavby v k.ú. Turčianskych Kľačanoch.
Obec Turčianske Kľačany oznámila podľa § 36 stav. zákona dňa 21.03.2018 začatie
konania o umiestnení horeuvedenej stavby a dňa 10.04.2018 vykonala ústne pojednávanie. Na
konaní neboli vznesené žiadne námietky.
Stavebný úrad uskutočnil konanie a posúdil návrh na umiestnenie stavby predovšetkým
z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, preskúmal návrh a jeho súlad s územno-plánovacími
podkladmi, 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 poľnoshospodárkeho pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným
orgánom, uskutočnil obhliadku miesta stavby a zistil, že jej umiestnenie týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
K stavbe sa vyjadrili: TURVOD, OR HaZZ MT, OÚ Martin OCD a PK,STEFE Martin a.s.,
Martico, s.r.o.,Brantner Fatra s.r.o., Martinská teplárenská a.s., SPP dist.a.s., SSE-dist.a.s.,,
energotel , a.s., ORANGE SLOVENSKO, Slovak Telekom, a.s., OÚ Martin OSŽP, SVP š.p.
Piešťany a obec Turčianske Kľačany.
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 položky 59 písm.a ods.1 sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov na účet obce Turčianske Kľačany 15.03.2018 v celkovej 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, 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 – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

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

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

Príloha: Situácia

Doručiť:
1. ELSPOL s.r.o., Ľ.Štúra 778/46, 029 01 Námestovo
2. SSE –Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SVP š.p., Nábrežie I.Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
4. OÚ OSŽP v Martine, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin
5. 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
Vybavuje: Bc.Eva Zibolenová, 043/424 1821, eva.zibolenova@vrutky.sk

