OBEC

PAPRADNO

Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno
Číslo: 4983/2020-003 TS1-20

V Papradne, dňa 15.04. 2021

STAVEBNÉ POVOLENIE
Žiadateľ – stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36442151 v zastúpení spoločnosťou EPM TRADE s.r.o., so sídlom Hôrky 316, 010 04 Žilina,
IČO: 47531142, podali dňa 02.12. 2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
„11686-Papradno-Stred-Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, v k.ú. Papradno, v obci Papradno.
Predmetom konania je NN vedenie vzdušné (nové): celé vedenie bude realizované v novej trase na
pozemku KNC parc. č. 2850, v k.ú. Papradno, v obci Papradno.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Papradno dňa 26.10. 2020 pod číslom:
4214/2020-002 TS1-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11. 2020.
Obec Papradno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 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 § 5 písm. a) 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 stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Líniová stavba „11686-Papradno-Stred-Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“ sa podľa §
66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov
p o v o ľ u j e.
Popis líniovej stavby: podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú
vypracovala spoločnosť EPM TRADE s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Martin Ondrušek, dátum
vypracovania: 01/2020:
S.O. – 20 Vedenie NN – vedenie vzdušné (nové): nové vzdušné vedenie bude vedené v novej trase –
pozemok KNC parc. č. 2850. Montáž nového vzdušného izolovaného vedenia Retilens 3x150+95+2x16
v dĺžke trasy 171 m, ktoré bude zavesené na 4 ks nových jednoduchých betónových stĺpoch. Montáž
novej VRIS 2K č.3 na p.b.č. 14 aj so zvodmi v k.ú. Papradno na pozemku KNC parc. č. 2850. Montáž
zvodičov prepätia na AlFe vedenie 2x3xBOP-R 0,44/10 a zhotovenie novej uzemňovacej sústavy.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: KNC parc. č.: 2850 – ostatná plocha.
Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť EPM TRADE s.r.o., zodpovedný projektant Ing.
Martin Ondrušek.
Pre uskutočnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:

1.

Líniová stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, je súčasťou
tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.
2. Pred začatím líniovej stavby musí stavebník v zmysle §75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri
kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní líniovej stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu
životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 374/1990 Zb. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Líniová stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným
požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú:
mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a
životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami,
energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného
zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné STN.
6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Líniová stavba bude dokončená najneskôr do 1 (jedného) roka od právoplatného stavebného
povolenia.
8. Líniová stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom. V súlade s § 66 ods. 3 / písm.
h) stavebného zákona : stavebník oznámi zhotoviteľa stavby - mena (názvu) a adresy (sídla)
zhotoviteľa stavby, stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania
spolu s oprávneným odborným vedením stavby - stavbyvedúcim, ktorý bude plniť
povinnosti podľa § 46a stavebného zákona ešte pred začatím stavby.
9. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklad o vykonávaní správy, údržby a prevádzkovaní
stavby oprávnenou osadou.
10. Líniová stavba „11686-Papradno-Stred-Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, v k.ú. Papradno,
v obci Papradno NN vedenie vzdušné (nové): celé vedenie bude realizované v novej trase na
pozemku KNC parc. č. 2850, v k.ú. Papradno, v obci Papradno, bude osadená podľa predloženej
situácie projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť EPM TRADE s.r.o., zodpovedný
projektant Ing. Martin Ondrušek, dátum vypracovania: 01/2020.
11. Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení EPM
TRADE s.r.o., so sídlom Hôrky 316, 010 04 Žilina má k pozemkom iné právo v súlade s ust. § 11
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
Práva a povinnosti držiteľa povolenia
Odst. (1) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom
záujme:
písm. a) vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
písm. f) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, a zariadení určených na
ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo
havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad
rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku;
oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého
rozhodnutia,
písm. g) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických
zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola
povolená podľa stavebných predpisov.
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Odst. (5) Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním
poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa
vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri
obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo
12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno
uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o
tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie
užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške
primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie
o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u
držiteľa povolenia.
Odst.(6) 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.
12. Podľa ust. § 48 stavebného zákona: okrem iného :
 ods. 2) - stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu
podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita
susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a
pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba
zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.
 odst. 4) - základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané
stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť
v nepremŕzajúcej hĺbke.
 odst.5) - nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou,
užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto zaťaženie prenášať do základov stavby. Nosné
konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu.
13. Líniovú stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoľovaných objektov a
susedných nehnuteľností.
14. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
15. Počas výstavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných
prác až do ukončenia stavebných prác.
16. Odpad vznikajúci pri líniovej stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a
prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným úradom
v Papradne.
17. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné vedenie,
ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác, alebo ktoré môže
ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbehu a križovaní
podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení
technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete.
18. V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.
19. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným
úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone
štátneho stavebného dohľadu.
21. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
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22. Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp.
aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.
23. Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli v zmysle ustanovení
stavebného zákona akceptované.
24. V zmysle ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných
predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom;
stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej
starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný
úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom
alebo orgánom štátnej ochrany prírody.
25. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych
sietí:

a)

Akceptovať podmienky vyjadrenia Obce Papradno zo dňa 15.06. 2020 pod číslom: 92/2020
TS1-20:

1.

V Časti, kde bude nové káblové vedenie resp. kde sa budú osádzať nové podperné stĺpy, sa môžu v
trase vedenia nachádzať prípojky vody tzv. samospády. V miestnej komunikácii na parcele KNC
2850 sa nachádza rozvod miestneho rozhlasu.
V miestnej komunikácii na parcele KNC 2850 bolo odsúhlasené zriadenie vecného bremena pre
Jozefa Kukurdíka, Papradno 722 na zriadenie prípojky NN k novostavbe rodinného domu.
Pri rozkopaní miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať obec Papradno o rozkopávkové
povolenie.
Pred realizovaním práce stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí.
Prerušenie dodávky elektriny pri realizácii prác oznámi stavebník všetkým dotknutým odberateľom
s dostatočným predstihom.
Po osadení nových stĺpov upraví stavebník okolie stavby do pôvodného stavu.
Pri realizácii stavby zabezpečí stavebník prejazdnosť miestnych komunikácií

2.
3.
4.
5.
6.
7.

b) Akceptovať podmienky vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 07.04. 2020,
v plnom rozsahu.
c) Akceptovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava zo dňa 02.12. 2020 pod
číslom: 6612033973, v plnom rozsahu.
d) Akceptovať podmienky vyjadrenia Michlovský spol. s r.o. zo dňa 23.01. 2020, pod číslom:
BA-0312/2020, v plnom rozsahu.
e) Akceptovať všeobecné podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia a.s.
zo dňa 10.02. 2020 pod číslom: TD/NS/0082/2020/Ki, v plnom rozsahu.
f) Akceptovať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. zo dňa 13.02.
2020 pod číslom: 553/61/2020-CA:
1.
2.
3.

4.
5.

V riešenej časti územia v k. ú. Papradno sa nachádza verejný vodovod PE DN 110 mm a verejná
kanalizácia PVC DN 250 v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.).
Investor je povinný pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v
dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a.s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS
Služby PVS, a.s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica.
Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri
umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných
vodovodov a kanalizácií podľa § 19 zákona č. zákona č. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon ó verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) aj
ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií.
Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov a majstra
kanalizácií a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami v správe PVS, a.s. , žiadame zabezpečiť prítomnosť
majstra prevádzky vodovodov z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom
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6.
g)

h)
i)
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

výkopu.
Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ a
vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a
kanalizácie, ktoré budú podpísané majstrami prevádzky vodovodov a kanalizácií.
Akceptovať vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany zo dňa 17.02.
2020 pod číslom: CS SVP OZ PN 869/2020/2:
Predložený návrh stavby rekonštrukcie NNS a rozšírenia NNK v k.ú. Papradno bude v dotyku s
drobným vodným tokom KoŠkovec (hydrologické číslo poradia 4-21-07-060, ID 3677, číslo
správcovstva 324). V rámci parcely tvoriacej koryto vodného toku v predmetnom úseku v k.ú.
Papradno KN-C 2644/1 Vodné plochy bez založeného listu vlastníctva, pod ktorou je parcela
KN-E 7878/3 Ostatné plochy, list vlastníctva 10038, vlastník Obec Papradno dochádza 2x ku
križovaniu vzdušným vedením NN a k súbehu s drobným vodným tokom.
V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75
2102 Úpravy riek a tokov žiadame rešpektovať ochranné pásmo vodného toku min. 4,0 m a
pobrežné pozemky do 5,0 m od aktuálnej brehovej čiary. Brehová čiara je v zmysle zákona
definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom
bez toho, aby sa vyliala do priľahlého územia. V ochrannom pásme nie je prípustná orba,
stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám,
výstavba súbežných inžinierskych sietí.
Podperné body vzdušného vedenia NN, ako aj súbehy s vodným tokom žiadame riešiť mimo
ochranného pásma vodného toku, pri zachovaní normou predpísanej výšky podjazdu pod
vzdušným vedením NN. K odsúhlaseniu brehovej čiary v teréne, k začiatku a k ukončeniu
stavebných prác pri vodnom toku požadujeme prizvať zástupcu SPSV 1. Púchov-úsekového
technika Ing. Bušovského a riadiť sa jeho pokynmi.
V prípade, ak budú stavbou dotknuté parcely vo vlastníctve SR v správe SVP, š.p. bude
potrebné riešiť majetkovo právne vzťahy (vecné bremeno) na OZ Piešťany, Odbor správy
majetku.
SVP, š.p., v zmysle zákonov NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu. S predloženým návrhom je možné
súhlasiť pri dodržaní vyššie uvedených podmienok.
Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 03.02. 2020 pod č.: OU-PB-OSZP2020/002100-0002, v plnom rozsahu.
Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 28.01. 2020 pod číslom:
OU-PB-OSZP-2020/002056-002:
S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o
odpadoch a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné
prostredie.
Vzniknuté odpady je potrebné zaradiť podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Vzniknuté odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať. Nebezpečné odpady je potrebné
odovzdať len organizácii oprávnenej na zhodnotenie, resp. zneškodnenie, ostatné nie nebezpečné
inak nevyužité odpady je možné odovzdať na riadenú skládku komunálneho odpadu.
Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
Všetky odpady vzniknuté pri realizácií stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a
nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti v žnem neskorších predpisov.
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j)

26.

27.

28.

29.
30.

Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K
vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, zoznam druhov odpadov, ktoré
pri realizácii stavby vznikli a uviesť spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklad o odovzdaní
odpadu (faktúra, vážne lístky).
Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii
komunikácií je podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie a podľa § 77 ods. 4 je zodpovedná osoba zároveň povinná vzniknuté stavebné
odpady materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
Akceptovať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa
29.01. 2020 pod číslom: KPUTN-2020/2665-2/7227:
Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s
dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky s uvedením
telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ
nepreskúmanej archeologickej lokality.
Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia,
resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o
náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho
proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a
premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie
uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená
osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od
vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom
archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom
datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.
Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej
samosprávy.
V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona
po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel,
na ktorý je určené.
Pri uskutočňovaní líniovej stavby treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu
susedných nehnuteľností a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli
rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a
požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejný záujem podľa osobitných predpisov.
Líniovú stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č.
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov; navrhnutými v projekte,
ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú
úspornosť stavby.
Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu
stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany
prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, v znení neskorších predpisov.
Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo
fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.
Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
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31. Líniová stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o
vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, a doklady uvedené v § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a §
43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli uplatnené.
Líniová stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 odst. 1 zák. č. 71/1967 Zb.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,
nebola líniová stavba začatá.
Odôvodnenie:
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO:
36442151 v zastúpení spoločnosťou EPM TRADE s.r.o., so sídlom Hôrky 316, 010 04 Žilina, IČO:
47531142, podali dňa 02.12. 2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „11686Papradno-Stred-Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, v k.ú. Papradno, v obci Papradno. Predmetom
konania je NN vedenie vzdušné (nové): celé vedenie bude realizované v novej trase na pozemku KNC
parc. č. 2850, v k.ú. Papradno, v obci Papradno.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Papradno dňa 26.10. 2020 pod číslom:
4214/2020-002 TS1-20, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11. 2020.
Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených
v ustanovení § 62 ods. (4) stavebného zákona a začatie stavebného konania oznámil pod č.: 4983/2020002 TS1-20 zo dňa 02.02. 2021 verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej
správy, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť obsahuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad
v zmysle § 61 odst. (2)
stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň upozornil
účastníkov konania, že môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia oznámenia. V zmysle § 61 ods. 6/ stavebného zákona dotknuté orgány štátnej
správy boli povinné oznámiť tunajšiemu úradu svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli
uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Po vykonanom stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním)
líniovej stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také
dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie líniovej stavby.
K stavbe sa vyjadrili: Obec Papradno; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie ;
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácii; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia;
Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Krajský pamiatkový úrad
Trenčín; Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Slovenský
plynárenský priemysel a.s. – distribúcia Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská
Bystrica; Michlovský s.r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany; O2 Slovakia, s.r.o.; Energotel, a.s.
Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o.; Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ
Piešťany; Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.
Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený v sume 100 € v hotovosti do pokladne obce Papradno.
Poučenie:
Podľa §§ 53, 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení
neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníci
konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný
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úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno.. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín – odbor
výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.
Stavebné povolenie sa v zmysle § 61 odst. 2 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26
zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) doručuje účastníkom stavebného konania
verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým
a webstránke obce Papradno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Roman Španihel
starosta obce

Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Papradno
a webstránke obce Papradno.
Vyvesené dňa: .........................................

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ............................................................................
Príloha pre stavebníka: overená PD (po právoplatnosti povolenia)
Na vedomie:
Účastníkom konania:
1) Navrhovateľ :
- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení: EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina
Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou:
2) Vlastník dotknutého pozemku: Obec Papradno
3) Vlastníkom susedných nehnuteľností a pozemkov, ktoré susedia s pozemkom KNC parc. č. 2850
4) Projektant: EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina
5) Zhotoviteľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dotknutým orgánom:
6)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50
7)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov. Bystrica
8)
Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie
9)
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
10) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia
11) Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927
12) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
13) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
14) Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
15) Michlovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
16) ENERGOTEL a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina
17) UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
18) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
19) Telefonica Slovakia, s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava
20) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
Po právoplatnosti: Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Pov. Bystrica
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