MESTO JELŠAVA
Nám. Republiky č. 499, 049 16 Jelšava

Čís l o: S P / 10 4 5/ 20 1 9- 4

V J e lš a ve 2 9 .0 7 .2 0 19

ROZHODNUTIE
Mesto Jelšava, stavebný úrad stavebný úrad príslušný na základe určenia číslo OU-BB-OVBP22017/030657-002-MX zo dňa 31.10.2017 Okresným úradom v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej
politiky a podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62 a § 63 stavebného zákona žiadosť stavebníka
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, zastúpeným splnomocneným zástupcom
PRIVEL, spol. s r.o., Palkovičova 4, Košice, o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „V263 –
Mníšany – Jelšava – Zriadenie DTS smer BTS“
na pozemkoch v katastrálnom území Jelšava
a Mníšany, v stavebnom konaní a po preskúmaní návrhu rozhodol takto:
Líniová stavba „V263 – Mníšany – Jelšava – Zriadenie DTS smer BTS“ na pozemkoch parc.č. KN-C 2555
v katastrálnom území Jelšava a
parc.č. KN-C 461/1 v katastrálnom území Mníšany, sa podľa
§ 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
p o v o ľ u j e.
Pre uskutočnenie líniovej stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie VN prípojky a zriadenie DTS – novej distribučnej
1-stĺpovej trafostanice pre potreby napájania plánovanej BTS umiestnenej na podpernom bode VVN
vedenia. Navrhovaná líniová stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov SO 01 Prípojka VN
a distribučná TS a SO 02 Distribučný rozvod NN. Objekt SO 01 rieši zriadenie VN prípojky
s úsekovým odpínačom pre obmedzená použitie a novú 1-stĺpovú distribučnú trafostanicu DTS.
Z existujúcej vzdušnej linky elektrického vedenia V-263 je navrhnutá VN prípojka s bodom
odbočenia od BR263-AV. VN prípojka bude riešená nadzemným VN vedením tvoreným holými
vodičmi, ktoré budú zavesené na nových betónových podperných bodoch. Na začiatku VN prípojky
je navrhnutý úsekový odpínač pre obmedzená použitie, pokračovať bude smerom k novej DTS
v dĺžke cca 430 m. Nová DTS bude vo vyhotovení ako 1-stĺpová trafostanica s transformátorovou
jednotkou 50 kVA – 22/0,42 kV a bude umiestnená na parcele č. KN-C 2555 v k.ú. Jelšava
v blízkosti stožiara VVN6766_PB116 mimo ochranného pásma vedenia. Objekt SO 02 rieši zriadenie
distribučného NN vedenia smerom od rozvádzača DTS k odbernému miestu, navrhovanému
pilierovému elektromerovému rozvádzaču RE zemným káblom vedeným vo výkope o dĺžke
cca 30 m. Nový RE bude umiestnený v bezprostrednej blízkosti stožiara VVN6766_PB116.
2. Stavba sa zrealizuje podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej
spoločnosťou Privel spol. s r.o., Košice, zodpovedný projektant Ing. Peter Jacko, autorizovaný
stavebný inžinier, č. pečiatky: *1551*A*2-3, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Zmeny stavby
nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a musí sa dbať
na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky 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.
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5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Meno dodávateľa investor ohlási stavebnému úradu
do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.
6. Stavebník dodrží podmienky stanoviska Okresného úradu Rimavská Sobota, pozemkový a lesný
odbor, č. OU-RS-PLO-2019/013297-002 zo dňa 20.06.2019.
7. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava
14.06.2019.

č. 6611916705 zo dňa

8. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia SPP- distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0241/2019/Ve
zo dňa 10.07.2019.
9. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. Košice
č. 11673/2019/ zo dňa 20.06.2019.
10. Počas realizačných prác budú vznikať odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pri nakladaní s nimi
je pôvodca odpadov povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Priestorová poloha stavby bude vytýčená právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
Meno právnickej alebo fyzickej osoby stavebník oznámi stavebnému úradu ešte pred začatím
stavebných prác.
12. Stavba bude dokončená 31.12.2023.
13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
14. Po ukončení stavby stavebník požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Stavebný náklad: 25 000,- €.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci stavebného konania si v stanovenej lehote
neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.
Požiadavky uplatnené v územnom konaní a zapracované do podmienok územného rozhodnutia
sú záväzné pre stavebníka, neboli však predmetom prerokovania v stavebnom konaní.
Stavebné povolenie stráca platnosť pokiaľ do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia stavba nebude začatá. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne
právoplatnosť.
Toto rozhodnutie podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Odôvodnenie

Stavebník Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, zastúpeným splnomocneným
zástupcom PRIVEL, spol. s r.o., Palkovičova 4, Košice, podal na tunajšom úrade žiadosť o vydanie
stavebného povolenia pre líniovú stavbu „V263 – Mníšany – Jelšava – Zriadenie DTS smer BTS“
na pozemkoch parc.č. KN-C 2555 v katastrálnom území Jelšava a parc.č. KN-C 461/1 v katastrálnom území
Mníšany.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom verejnej správy a upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania a stanovil termín do 6. decembra 2018 na uplatnenie námietok a pripomienok.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a podľa
osobitných predpisov, ani obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
K realizácii stavby poskytli svoje stanoviská: Mesto Jelšava, Obec Magnezitovce, Okresný úrad Revúca,
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odbor krízového riadenia, Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad
Rimavská Sobota, Pozemkový a lesný odbor, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Revúca, Východoslovenská distribučná a.s., Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod
Revúca, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava,
a TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Košice. Ostatní účastníci stavebného konania si do stanoveného dátumu
neuplatnili žiadne námietky a pripomienky. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky
na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Mesto Jelšava. Toto rozhodnutie
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným správnym súdom.

MVDr. Milan Kolesár
primátor

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:
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