OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA
Číslo spisu:
Ev.č:

Nám. SNP č. 13, 976 13 Slovenská Ľupča
OUSL-S2022/00498
V Slovenskej Ľupči, dňa 19.07.2022
SP-14/2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel, po preskúmaní predmetného návrhu podľa
ustanovení § 37 a § 62 stavebného zákona a § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a na základe
záverov zo stavebného konania, podľa § 66 v spojení s § 39a ods. 4 stavebného zákona
povoľuje
stavebníkovi:
spol. Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, na základe
písomného splnomocnenia v zastúpení spol. ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01
Námestovo, IČO: 36 433 721
umiestnenie a uskutočnenie stavby:
„12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“
navrhnutú na pozemkoch v k.ú. Slovenská Ľupča parc.č. KN-C 558, KN-C 1848/31 (KN-E 5-85), KN-C
1848/32, KN-C 554 (KN-E 2-350), KN-C 541/2, KN-C 1821/1 (KN-E 1-5077/1), KN-C 1821/2 (KN-E 15077/2), KN-C 535/2, KN-C 1821/2 (KN-E 1-5076), KN-C 2438/1, KN-C 2438/6, KN-C 2438/7, KN-C
2438/8, KN-C 2438/9, KN-C 2438/10,
v nasledovnom územnom a stavebnom rozsahu zmien:
- Rozšírením NN zemnej siete sa existujúca istiaca skriňa SR5.1 IBV vyloží mimo oplotený objekt
rodinného domu a nahradí novou istiacou skriňou 2-PRIS 6. Skriňa sa vreže do existujúceho NN
káblového vedenia 1-AYKY 3x120+70. Do novej istiacej skrine sa predĺžia a presmerujú existujúce
domové prípojky 2x ER Kulfas.
- Z novej istiacej skrine 2-PRIS 6 sa vyvedenie nové zemné NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120
SM/SM, vedené popri existujúcemu oploteniu popod odstavnú parkovaciu plochu a vjazdy k rodinným
domom, ktoré budú podstrelené pretlakom. Novým zemným vedením sa postupne pripoja nové istiace
skrine 2-PRIS 6, 3-PRIS 8.1, 4-PRIS 8.1 a 5-PRIS 9. Zapojenie NN siete je zrejmé z jednopólovej
schémy zapojenia. Presné trasovanie navrhovaného zemného vedenia a taktiež poloha realizácie
pretlakov je zrejmá zo situačného výkresu stavby.
Projektovú dokumentáciu spracoval:
Ing. Patrik Mikušiak, autorizovaný stavebný inžinier číslo oprávnenia *6789*A2, spol. ELSPOL-SK s.r.o.,
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36 433 721.
Stavba bude realizovaná dodávateľsky – zhotoviteľom stavby bude spol. ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 36 433 721.
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Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Navrhovaná zmena trasy rozšírenia NN zemnej siete v dl. 387m bude umiestnená na pozemku v zmysle
rozsahu povolených zmien tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v M 1.1000, č. výkresu 01 ktorý
vypracoval Ing. Buckulčík a autorizačne overil Ing. Patrik Mikušiak
2. Ostatné body pôvodného rozhodnutia o povolení stavby „12 177-Slovenská Ľupča – Zábrež rozšírenie NNk" povolenej rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. OUSL-S2021/903, ev.č. 1088/2021VKL/3 zo dňa 25.11.2021 – stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona, ktoré dňa 27.12.2021
nadobudlo právoplatnosť, tak ako aj požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých
orgánov - vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia zostávajú
v platnosti.
3. Pred začatím stavebných prác požiadať správcov inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení a
tieto rešpektovať v zmysle uplatnených požiadaviek a platných predpisov a noriem.
4. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie
susedných nehnuteľností a komunikačných priestorov.
5. Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach
vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú
mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba
povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi
pozemku spôsobenú škodu
6. Akékoľvek zmeny v rozsahu umiestnenia stavby podliehajú novému územnému konaniu podľa § 41
stavebného zákona.
7. Stavba môže byť uskutočnená na základe právoplatného stavebného povolenia v zmysle § 54
stavebného zákona, s náležitosťami podľa § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
8. Stavba bude ukončená v lehote do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
9. V prípade nedodržania určenej lehoty podľa bodu 8., písomne požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty
na dokončenie stavby (pred uplynutím tejto lehoty).
10. Po ukončení stavby, v súlade s ustanovením § 76 stavebného zákona podať na stavebný úrad
11. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s prílohami podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v
znení neskorších predpisov.
12. Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stratí platnosť, ak sa práce na predmetnej
stavbe nezačnú do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
13. V rámci stavebnej prípravy stavby a počas jej realizácie rešpektovať stanoviská, vyjadrenia,
podmienené súhlasy, pripomienky a námietky orgánov štátnej a verejnej správy a účastníkov
konania, vydané v rámci územnej prípravy stavby:
⚫

StVPS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – č. 6737/2022/ZC2415-589 zo dňa 01.07.2022:
V záujmovom území sa nachádza prívodné vodovodné potrubie Ľadová studňa DN 500 mm liatina
a verejný vodovod d110 mm PVC v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
(StVPS, a.s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
(StVS, a.s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica.
V záujmovom území sa nenachádza verejná kanalizácia v správe našej spoločnosti. Upozorňujeme na
existenciu kanalizácie vo vlastníctve Obce a existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok v
súkromnom vlastníctve
V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetného stavebného zámeru dôjde k poškodeniu
zariadení verejného vodovodu vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni
prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti
prevádzkovateľa verejného vodovodu.
V prípade, ak pri realizácii predmetnej stavby dôjde k porušeniu ochranného pásma verejného vodovodu
a prevádzkou verejného vodovodu dôjde k poškodeniu stavieb predmetného stavebného zámeru, ktoré
budú uložené v ochrannom pásme inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti, nebude si
prevádzkovateľ/vlastník stavebného zámeru voči vlastníkovi/prevádzkovateľovi verejného
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vodovodu/kanalizácie uplatňovať žiadne finančné ani iné nároky za prípadne poškodenie stavieb
predmetného stavebného zámeru.
Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu :
1. Porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany
existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.
•

Banskobystrická regionálna správa ciest: - č. BBRSC/02159/2022, zo dňa 20.04.2022:
- stanovisko k PD pre územné a stavebné konanie
- stanovisko DDZ a zvláštnemu užívaniu cesty 111/2427
Dňa 19.04.2022 bola našej spoločnosti doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii
„12177 Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“ - zmena trasovania zemného vedenia, pre investora
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré
sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné
stanovisko:
➢ Práce v styku s pozemnými komunikáciami je možné realizovať len na základe príslušných povolení
cestného. správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Banskej Bystrici.
➢ Požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny
kraj (BBSK).
➢ Požiadať o vyjadrenie Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
➢ Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, výnimku z ochranného
pásma CK, ktoré na požiadanie vydáva Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie.
➢ V prípade obmedzenia premávky na ceste je potrebné požiadať Okresný úrad v Banskej Bystrici
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o čiastočnú uzávierku cesty.
Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je BBSK a správcom BBRSC, a.s.,
Banská Bystrica s realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie vypracovanej Ing. M.
Buckulčíkom z 03/2020 súhlasíme za nasledovných podmienok:
•
•
•
•
•
•
•

Realizáciou stavby v súbehu, pod a nad cestou III/2427 nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania
CK, cestnej priekopy a zhoršeniu odtokových pomerov CK.
Vedenie mimo zastavané územie umiestniť fak, aby bolo rešpektované výhľadové a šírkové
usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy.
V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastník stavby, pozemku, vedenia na
výzvu správcu cesty alebo vlastníka cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia
cesty a na vlastné náklady zabezpečí preloženie vedenia.
V prípade , že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude
si správca vedenia resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.
K odovzdaniu stavby - konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a
geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby na podklade katastrálnych máp, súčasne
požadujeme odovzdať požadované podklady na CD- nosiči.
Celú trasu NN siete viesť mimo cestného pozemku — za cestnými priekopami, rigolmi, v intraviláne
— min. 1,0 m za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov.
Žiadne zariadenia, žiadna časť líniovej stavby nesmie byť umiestnená v spevnenej časti vozovky
vrátane spevnenej a nespevnenej krajnice.

Technické podmienky realizácie
1. Trasu zemnej NN siete v súbehu s cestou III/2427 viesť v zmysle predloženej PD - min. 1,0 m od
cestného pozemku, v nevyhnutnom prípade min. 2,0 m od spevnenej časti CK.
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2. V miestach existujúcich priepustov trasu zemnej NN siete viesť vo vzdialenosti min.3,0 m od
priepustu (v prípade existencie).
3. Križovanie cesty zemnou NN sieťou realizovať bez rozkopávkovou metódou (riadeným
podvŕtavaním) kolmo na os vozovky, popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2m
pod niveletou vozovky, bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť mimo cestný
pozemok, vo vzdialenosti min. 1,0 m za cestnou priekopou, cestnými obrubníkmi/zelenými pásmi.
4. Podporné body vymeniť a rekonštruovať tak, aby boli umiestnené mimo cestného pozemku, ktorý je
ohraničený vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov a pri miestnych
komunikáciách/ intraviláne pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov tak,
aby netvorili pevnú prekážku pri cestnej komunikácii.
5. Vzdušné križovanie vozovky káblom musí byť vo výške min. 6,0 m nad niveletou vozovky dotknutej
cesty.
6. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu, poškodeniu cestného telesa cesty 111/2427 – spevnenej
časti vozovky včítane spevnenej a nespevnenej krajnice, porušenia funkčnosti odvodňovacieho
systému, poškodeniu dopravných značiek a dopravných a iných zariadení slúžiacich pre zabezpečenie
cestnej premávky.
Požiadavky na kvalitu prác
- počas zásypu, výkopov a zhutňovacích prác je potrebné ku kontrole prizvať vedúceho strediska
Banská Bystrica (p. Bercík 0905421496) alebo technického pracovníka (Mgr. Laubert, č. tel. 0918
543 720)
- certifikáty zabudovaných stavebných materiálov, protokol zo skúšok hutnenia, ktorých výsledky sú
podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť BBRSC, a.s. najneskôr v deň zápisničného
odovzdávania,
- vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na telese cesty (vozovka, svahy, odvodňovacie
zariadenia, a.i.)
Všeobecné podmienky a doprava
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do
31.03. príslušného kalendárneho roka,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu
dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia ( odvodňovacie zariadenia, a pod.),
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na podatelna0bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní
vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica, (vedúci strediska Banská Bystrica p. Bercík 0905421496) alebo technickému pracovníkovi — (Mgr. Laubert č. t.0918 543 720),
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty a cestný pozemok uviesť do požadovaného stavu a
zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi
BBRSC, a.s., Banská Bystrica alebo technickému pracovníkovi — Mgr. Laubert č. t.0918 543 720),
- v prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené,
- realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty, ktoré na požiadanie
vydáva Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
- v prípade potreby je nutné požiadať Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie o povolenie čiastočnej uzávierky cesty,
- Žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením,o ktorého
určenie požiada (po odsúhlasení OR PZ — ODI v Banskej Bystrici) Okresný úrad v Banskej Bystrici,
odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
- na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa zápisničného
prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC, a.s.,
- po ukončení stavby požadujeme trasu kábla označiť oceľovými výtyčkami a smerovými tabuľkami v
miestach, kde trasa vstupuje do cestného telesa,
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-

v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo
všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu
a správcovi cesty,
žiadateľ si v budúcnosti nebude nárokovať prípadné vzniknuté škody z titulu prevádzky na pozemnej
komunikácii a výkonu údržby cesty,
v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon),
stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým
je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie .

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a povolenia iných dotknutých účastníkov konania, vlastníkov,
správcov, organizácií a orgánov štátnej správy.
V prípade , akejkoľvek zmeny v PD alebo zistení nových skutočnosti, žiadame tieto oznámiť správcovi
ciest BBRSC, a.s. a požiadať o zmenu vyjadrenia.
BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo
podmienky k realizácií stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.
•

BBSK odd. cestnej dopravy, Nám. SNP 23, Banská Bystrica – č. 05788/2022/ODDCS-8/19611/2022 zo
dňa 22.04.2022:
Stanovisko k stavbe „12177-Slovenská Ľupča - Zábrež - zmena trasovanie zemného vedenia:
Líniová stavba bude v dotyku a v súbehu s cestou III/2427 v sídelnom aj mimo Križovanie cesty je
navrhnuté bezrozkopávkovou metódou - pretláčaním pod vozovkou. Pozemok pod cestou III/2427
parcela č.: E-KN 1-5076 k.ú. Slovenská Ľupča je na liste vlastníctva zapísaný v prospech BBSK.
Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníkom ciest II. a III.
triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov s líniovou stavbou (zmenou trasy) súhlasíme pri dodržaní nasledovných
podmienok:
Podmienky stanovené správcom cesty BBRSC a.s. pod číslom BBRSC/02159/2022 zo dňa 20.4.2022
žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať.
Trasa líniovej stavby (križovanie cesty) bude vedená aj na zastavanom pozemku pod cestou III/2427,
parcela č.: E-KN 1-5076 k.ú. Slovenská Ľupča, LV 1097 . Z tohto dôvodu je vlastník stavby povinný
záber uvedeného pozemku majetkovoprávne vysporiadať s BBSK, vlastníkom pozemku na základe po
realizačného geometrického plánu najneskôr ku dňu ukončenia prác alebo kolaudácie stavby, pričom
geometrický plán pre účely zriadenia vecného bremena dodá vlastník stavby.
Trasu zemného vedenia v súbehu s cestou III/2427 požadujeme viesť v zmysle predloženej
dokumentácie, mimo pozemku cesty, v krajných prípadoch vo vzdialenosti min. 2,0 m od spevnenej časti
vozovky.
Križovanie cesty III/2427 v počte 1 x žiadame realizovať podľa predloženej PD, bez rozkopávkovou
metódou — pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky tak, aby v budúcnosti uložené
vedenie nebránilo prípadnej rekonštrukcii a modernizácii cesty.
Montážne jamy požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných
vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so
zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie
pretláčania.
Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.
Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon).
Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta III/2427 vo vlastníctve BBSK,
najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť
a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s
realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby
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na vlastné náklady.
Stavebné práce na telese vozovky - je možné realizovať len na základe povolenia cestného správneho
orgánu na zvláštne užívanie cesty a udelenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.
Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu III/2427 je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na
stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z
cesty pre prístup na stavbu.
Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť
cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na
vozovku so znečistenými vozidlami.
Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté
záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.
BBSK ako vlastník dotknutej cesty III/2427 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené
podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty
rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia líniovej stavby.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania.
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 (§ 52 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). Stavebník si príde dať vyznačiť
právoplatnosť na stavebný úrad Slovenská Ľupča.
Odôvodnenie:
Stavebník: spol. Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151,
podal dňa 12.9.2021 na základe písomného splnomocnenia v zastúpení spol. ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36 433 721, na Obec Slovenská Ľupča žiadosť o vydanie
stavebného povolenia podľa § 68 a nasl. stavebného zákona, na zmenu stavby pred jej dokončením, pre
stavbu „12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“ navrhnutú na pozemkoch v k.ú. Slovenská
Ľupča parc.č. KN-C 558, KN-C 1848/31 (KN-E 5-85), KN-C 1848/32, KN-C 554 (KN-E 2-350), KN-C
541/2, KN-C 1821/1 (KN-E 1-5077/1), KN-C 1821/2 (KN-E 1-5077/2), KN-C 535/2, KN-C 1821/2 (KN-E
1-5076), KN-C 2438/1, KN-C 2438/6, KN-C 2438/7, KN-C 2438/8, KN-C 2438/9, KN-C 2438/10, tak ako je
to zakreslené v situačnom výkrese v M 1.1000, č. výkresu 01.
Stavba bola povolená rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. OUSL-S2021/903, ev.č. 1088/2021-VKL/3 zo
dňa 25.11.2021 – stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona, ktoré dňa 27.12.2021 nadobudlo
právoplatnosť.
Podanie predmetnej žiadosti bolo vyvolané z dôvodu dodržania odstupovej vzdialenosti od existujúceho
vodovodu.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré je oznámené účastníkom konania verejnou
vyhláškou v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad po preštudovaní predložených podkladov žiadosti dňa 13.04.2022 písomne pod č. OUSLS2022/00498-VKL-ozn. oznámil začatie stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
podľa § 68 a § 61 ods. 1 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej a verejnej
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správy a nakoľko stavebnému úradu sú známe náležitosti stavby a podmienky staveniska, podľa § 61 ods. 2
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania.
V oznámení konania stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány o podmienkach nahliadnutia do
podkladov konania ako aj o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu
konania.
V lehote oznámenia konania neboli zo strany účastníkov konania vydané písomné námietky k predmetnej
stavbe.
Stavebníci k žiadosti predložili a dňa 13.07.2022 naposledy doplnili podklady a prílohy podľa § 8 a § 9
vyhlášky č. 453/2000 Z.z..
Stavebný úrad po posúdení všetkých náležitostí podania a v zmysle záverov zo stavebného konania usúdil, že
umiestnením a uskutočnením objektov predmetnej stavby v územnom, stavebnom a stavebno-technickom
rozsahu uvedenom v tomto rozhodnutí, v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia a podľa projektovej
dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto konaní, nebudú neprimerane ohrozené či obmedzené
práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, záujmy obce ani verejný záujem.
Na základe uvedeného stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej často tohto rozhodnutia.
V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal stavebníkov na rešpektovanie legislatívne a normatívami
určených podmienok pre realizáciu danej stavby a určil lehotu na dokončenie stavby.
Zároveň stavebný úrad v podmienkach rozhodnutia určil stavebníkom podmienky pre dokončenie a
kolaudáciu danej stavby.
Stavebníci za vydanie rozhodnutia dňa 14.04.2022 uhradili prevodom na účet Obce Slovenská Ľupča správny
poplatok v súlade s ustanovením pol. č. 60 g zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov, vo výške 100,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, cestou stavebného úradu, ktorý napadnuté rozhodnutie
vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom v zmysle §
177 zákona č. 162/2015 Z.z. – Správny súdny poriadok.

.......................................................
Mgr. Roland Lamper
starosta obce Slovenská Ľupča

Príloha pre stavebníka:
1 x PD overená stavebným úradom
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Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je oznámenie o začatí spojeného územného
a stavebného konania na predmetnú stavbu doručené účastníkom konania, v zmysle § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4
stavebného zákona, verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom sa doručuje jednotlivo.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v platnom znení
musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom
doručenia tohto oznámenia, účastníkom konania.

Vyvesené dňa:..........................................................

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

Doručí sa:
Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa uvedené oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.
Na vedomie:
1. ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
2. Ing. Patrik Mikušiak, ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. OkÚ BB – PLO, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. OkÚ BB – OSZP-OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. OkÚ BB – OSZP-OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. OkÚ BB – OCDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. OkÚ BB – OSZP/ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Technická Inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
10. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
11. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
12. BBSK – odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
13. BB RSC a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
14. KPÚ BB, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
15. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
16. StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
17. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 821 04 Bratislava
Co: spis
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