OBEC DOLNÝ KALNÍK
Obecný úrad Dolný Kalník, Dolný Kalník č.16, 038 02 Dražkovce
Č.j. 168/268/2018-Ry

Dolný Kalník, dňa 27.08.2018

Vec: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
podala dňa 25.06.2018 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny stavby “ Dolný Kalník –
Farské, zahustenie TS a NNK pre IBV Farské “ v k.ú. Dolný Kalník a Dražkovce pred jej
dokončením, pre ktorú bolo vydané obcou Dolný Kalník stavebné povolenie Č.j. 143/228/2017-Ma
zo dňa 31.10.2017.
Obec Dolný Kalník ako príslušný stavebný úrad podľa ust.§ 117 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokoval žiadosť stavebníka o zmenu stavby v rozsahu,
v akom sa zmena dotýka účastníkov konania a dotknutých orgánov a takto rozhodol:
Zmena stavby “ Dolný Kalník – Farské, zahustenie TS a NNK pre IBV Farské “ na pozemkoch
parc.č. C-KN 316/314, 316/84, 316/235 (E-KN 60/2), 316/2, 314/8, 314/65, 314/7, 314/19, 310/7,
314/11, 310/6, 313/3, k.ú. Dolný Kalník, parc.č. C-KN 472, 453, 431/3, k.ú Dražkovce sa podľa
ust.§ 68 stavebného zákona
povoľuje.
Zmena stavby spočíva v zmene trasy VN prípojky. Navrhovaný VN kábel sa vyvedie z existujúcej
TS 248/Dražkovce IBV z nového VN rozvádzača prekrižovaním vodovodu a ďalej bude
pokračovať krajom asfaltovej komunikácie ( parc.č.KN 316/314) 1,0 m od existujúceho vodovodu,
potom pokračuje krajom pozemku ( parc.č.KN 316/84, 316/235 ) pripoložením k existujúcemu NN
káblu po miestny potok, ktorý prekrižuje v chráničke, potom bude pokračovať vo voľnom teréne do
navrhovanej kioskovej TS. Dĺžka trasy VN prípojky je 334 m.
Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia a ktorú vypracovala SSD a.s., Projekty – zodpovedný projektant Ing.
Jozef Buchta ( 06/2018 ).
2. Stavebník je povinný uviesť miestnu komunikáciu ( na pozemku parc.č.KN 316/314 ) do
pôvodného stavu. V mieste výkopu zhutniť povrch pod asfaltovým krytom suchým betónom,
v celom úseku rozkopávky sfrézovať 5 cm vrstvu asfaltu po celej šírke komunikácie, od
obrubníka po obrubník ( t.j. 5,0 m ) a položiť nový asfaltový povrch v hrúbke odfrézovanej
vrstvy.
Ostatné podmienky stavebného povolenia Č.j. 143/228/2017-Ma zo dňa 31.10.2017 ostávajú
v platnosti.
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Odôvodnenie
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní prerokoval žiadosť stavebníka o povolenie zmeny
predmetnej stavby v zmysle § 68 ods.2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka
práv, právom chránených záujmov a povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov
chránených dotknutými orgánmi. Oznámením Č.j. 168/268/2018-Ry zo dňa 30.07.2018 oznámil
začatie konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a jednotlivo dotknutým orgánom a na
uplatnenie námietok a pripomienok stanovil lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia. Účastníci konania námietky neuplatnili.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanovených v § 47 až § 53 stavebného zákona
a vyhlášky MŽP 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. Uskutočnením zmeny stavby nebudú ohrozené
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov
konania, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Poučenie
Podľa § 53 a §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – obec Dolný Kalník.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení
Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Iveta Balšianková
starostka obce

Rozhodnutie sa oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude vyvesená v súlade
s ust. § 26, ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Dolný Kalník a Dražkovce a na webovej stránke obcí. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia
rozhodnutia.
Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

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

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

Na vedomie:
1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Obec Dražkovce, starostka obce, Dražkovce č.45, 038 02 Dražkovce
3. a/a
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