Obec Nedožery-Brezany
Číslo: 206/2015/SP-2
Vybavuje: Ing. Jankovová

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 25.11.2015

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesená dňa: 25.11.2015
Zvesená dňa: 10.12.2015

Meno, podpis, pečiatka

KOLAUDAČNÉ
navrhovateľ
so sídlom

ROZHODNUTIE

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., IČO: 36 442 151
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len navrhovateľ)

podal dňa 14.01.2015, s doplnením dňa 30.09.2015, na tunajšom stavebnom úrade návrh na
vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu povolenú pod názvom „NEDOŽERYBREZANY ZAHUSTENIE DTS, RICHTEROVÁ“ objekt SO-01 PRÍPOJKA VN,
TRAFOSTANICA, NN ROZVODY – LÍNIOVÁ STAVBA, rozhodnutím obce NedožeryBrezany pod číslom 36-2/2013/SP-2 dňa 03.04.2013 (právoplatné dňa 03.05.2013) v
katastrálnom území Nedožery a v katastrálnom území Brezany.
Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon
štátnej správy podľa čl. I § 5 písm.a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“) v spojení s ust. § 27 ods.1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po preskúmaní
návrhu a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo
dňa 11.03.2015, podľa ust. § 82 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. § 20 vyhlášky MŽP
SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

povoľuje užívanie líniovej stavby
„NEDOŽERY-BREZANY ZAHUSTENIE DTS, RICHTEROVÁ“
objekt:
SO-01 PRÍPOJKA VN, TRAFOSTANICA, NN ROZVODY – LÍNIOVÁ STAVBA
(ďalej len stavba)
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katastrálnom území Nedožery a v katastrálnom území Brezany, na pozemkoch podľa
zamerania skutočného vyhotovenia stavby vykonaného spoločnosťou GEOmark s.r.o., G.
Švéniho 6, Prievidza, dňa 28.11.2013 pod číslom zákazky 36305049-I135/13.
Podľa geometrického plánu č. 12/2015 vyhotoveného spoločnosťou GEOmark s.r.o., G.
Švéniho 6, Prievidza, dňa 30.01.2015 a úradne overeného Okresným úradom Prievidza,
katastrálnym odborom, dňa 20.02.2015 pod č. 155/2015 sa kiosková trafostanica nachádza na
novovytvorenom pozemku registra C KN parc.č. 656/13 v katastrálnom území Nedožery.
Kolaudovaná stavba pozostáva:
2
 VN prípojka káblová - AXEKVC(AR)E.3x1x70 mm
2
Distri 20 3x50+50 mm

dl- 75 m
dl. 260 m

- Nová kiosková trafostanica DTS – EEM MKP 800/400 kVA

1 ks

- NN rozvody káblové - AYKY-J 3x120+70 mm2
Retilens 3x95+70+16 mm2
Pb 12/15
Pb 12/10
10,5/6
10,5/15
SR 5

dl. 220 m
dl. 392 m
3 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks

- Demontáž - Pb 10/10
AlFe 50

9 ks
4 x 260 m

Z hľadiska času trvania je stavba trvalého charakteru.
Pre užívanie stavby určuje tunajší stavebný úrad podľa ust. § 82 ods.2 a ods.4 stavebného
zákona a podľa ust. § 20 písm.d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky:
1. Stavbu užívať na účely podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom
konaní a v súlade s platnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi ako aj predpismi
súvisiacimi s ochranou životného prostredia.
2. Stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo
požiarnych a hygienických závad, nedochádzalo k narušeniu vzhľadu a k znehodnoteniu
stavby.
3. Za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností požiadať
Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor, o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku,
novovytvorenej registra C KN parc.č. 656/13 v katastrálnom území Nedožery, z ornej
pôdy na ostatnú plochu.
4. Trvalo uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas užívania stavby, pri zmene vlastníctva
stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.
5. Po uplynutí 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia všetkým účastníkom konania
požiadať stavebný úrad o vyznačenie jeho právoplatnosti.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov konania neboli podané.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, (IČO: 36 442 151), podal dňa 14.01.2015, s doplnením dňa 30.09.2015, na tunajšom
stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú stavbu povolenú pod
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názvom „NEDOŽERY-BREZANY ZAHUSTENIE DTS, RICHTEROVÁ“ objekt SO-01
PRÍPOJKA VN, TRAFOSTANICA, NN ROZVODY – LÍNIOVÁ STAVBA, rozhodnutím
obce Nedožery-Brezany pod číslom 36-2/2013/SP-2 dňa 03.04.2013 (právoplatné dňa
03.05.2013) v katastrálnom území Nedožery a v katastrálnom území Brezany.
Návrh bol podaný v zmysle ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z..
Navrhovateľ preukázal geometrickým plánom č. 12/2015 vyhotoveným spoločnosťou
GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, Prievidza, dňa 30.01.2015 a úradne overeným Okresným
úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 20.02.2015, skutkové zameranie objektu
trafostanice, preukázal zameranie skutočného vyhotovenia stavby vykonané spoločnosťou
GEOmark s.r.o., G. Švéniho 6, Prievidza, dňa 28.11.2013 pod číslom zákazky 36305049I135/13, predložil odborné prehliadky a skúšky technických zariadení, fotokópiu dohody
uzavretej v zmysle ust. § 11 ods.5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi vlastníkom nehnuteľnosti
pozemku registra C KN parc.č. 648/1 v katastrálnom území Nedožery a Stredoslovenskou
energetikou – Distribúciou, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina a záväzné stanoviská ku
kolaudácii stavby vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru
v Prievidzi a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach
– regionálnou hygieničkou.
Stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 11.02.2015
začatie kolaudačného konania prostredníctvom verejnej vyhlášky a na deň 11.03.2015 nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad v zmysle ust. § 80 ods.3
stavebného zákona prizval na kolaudačné konanie aj projektanta. Pri miestnom šetrení
a ústnom prerokovaní bolo zistené, že kolaudovaná stavba je zrealizovaná a dokončená
v zmysle podmienok stavebného povolenia.
Ku kolaudovanej stavbe sa vyjadrili: Inšpektorát práce Trenčín; Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Prievidza, so sídlom v Bojniciach - regionálna hygienička; SVP, š.p., OZ Piešťany, SPHN
Topoľčany a Vanda Zábojníková, bytom Jilemnického 563/11, 972 12 Nedožery-Brezany.
Podľa predložených podkladov k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby
a podľa výsledku miestneho šetrenia bolo konštatované, že stavba spĺňa podmienky
predpísané stavebným zákonom. Užívaním stavby nie je ohrozené zdravie a bezpečnosť osôb,
životné prostredie a iné právom chránené záujmy, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke vo výške 120,- € do pokladnice obce
Nedožery-Brezany.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom tunajšieho
stavebného úradu t.z. obce Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

JUDr. Martin Mokrý
starosta obce Nedožery - Brezany
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Rozhodnutie sa doručí:
1. Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
2. SC TSK, Správa a údržba Prievidza, Priemyselná 4, Prievidza
3. SSC IVSC, Martina Rázusa 104/A, Žilina
4. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, Piešťany
5. ŽSR Bratislava, GR, Klemensova 8, Bratislava
6. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery – Brezany, Hviezdoslavova 535/95, Nedožery
– Brezany
7. Stanislav Mokrý, Štúrova 12, Nedožery – Brezany
8. Ing. Tatiana Richterová, Štúrova 834/31, Nedožery – Brezany
9. Ľuboš Richter, Štúrova 834/31, Nedožery - Brezany
10. Vanda Zábojníková, Jilemnického 563/11, Nedožery-Brezany
11. obec Nedožery – Brezany v zastúpení starostom obce
12. ostatní účastníci konania dotknutí stavbou a neznámi vlastníci susedných nehnuteľností
prostredníctvom verejnej vyhlášky, vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu
v zmysle ust. § 139 ods.3 písm.f) stavebného zákona
13. do spisu
Na vedomie:
1. Anton Mokrý, Kpt. Nálepku 621/17, Nedožery – Brezany
2. Jozef Pekár, Hviezdoslavova 501/73, Nedožery – Brezany

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej stavby a bude vyvesené
podľa ust. § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Nedožery-Brezany. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj
iným spôsobom v mieste obvyklým.

