OBEC OČOVÁ
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy

Č. j.:
Vybavuje:
Tel.:

Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
SÚ 4322/2017-Če-rozh.
Zvolen, dňa 14.2.2018
Ing. Martina Černajová
045/5303 224

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Očová, ako stavebný úrad príslušný 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"),
v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa
6.11.2017 podala Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, ktorú zastupuje Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej
len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
stavebné povolenie
stavby pod názvom
Očová - SNP - Zahustenie TS SNP
(ďalej len "stavba") na pozemkoch evidencie katastra nehnuteľností.

Stavba obsahuje:
-

SO 01 - VN prípojka - napojenie VN káblovej prípojky z jestvujúceho betónového stĺpa linky č. 338. Kábel
bude vedený v zemnej ryhe smerom k ulici ČSA, kde bude túto miestnu komunikáciu križovať, následne
bude vedený smerom k Remeselnému dvoru, kde bude v jeho južnej časti prípojka ukončená vo VN
rozvádzači navrhovanej trafostanici. Trasa káblovej prípojky je 429 m.

-

PS 01 - Trafostanica SNP - betónová bloková trafostanica typu GKP-S1 - priebežná do 1x630 kVA

-

SO 02 - NN káblové vedenie - z rozvádzača NN novej trafostanice sa vyvedú nové NN vývody, ktoré
posilnia sieť v obci a to nasledovne:
1. Q1. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer nová káblová skriňa 1 pri dome č. 20 na ul.
Budovateľskej. Zop skrine 1 sa vyvedie nový kábel (N)AYY-J 3x120+70 mm2 SM/SM smer jestvujúci
betónový stĺp v predzáhradke domu č. 20, kde sa pripoja k jestvujúcim vodičom AlFe,
2. Q2. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom
č. 206 na ul. SNP, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer dolu ulicou,
3. Q3. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom
č. 206 na ul. SNP, kde sa pripojí novému káblu RETILENS vzdušného vedenia smer hore ulicou,
4. Q4. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom
č. 138/143 na ul. ČSA, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer dolu ulicou,
5. Q5. vývod - 1x (N)AYY-J 3x240+120mm2 SM/SM - smer jestvujúci betónový stĺp pred domom
č. 138/143 na ul. ČSA, kde sa pripojí k jestvujúcim vodičom vzdušného vedenia AlFe smer hore ulicou,
6. Q6. vývod - 1x (N)AYY-J 3x120+70mm2 SM/SM - smer jestvujúci elektromerový rozvádzač
pre Remeselný dvor vedľa vjazdu do areálu Remeselného dvora.
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Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú
byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo
fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné 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 a príslušné
technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr v lehote 12/2019.
6. Celkový rozpočtový náklad stavby je 181 729,-- €.
7. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky prostredníctvom k tomu oprávnenej osoby zhotoviteľa,
so zabezpečením vedenia stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľa stavby určeného vo výberovom konaní
oznámi stavebník písomne stavebnému úradu v lehote do 15-ich dní po ukončení tohto výberového konania.
8. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce základné technické
požiadavky na stavby podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, ako aj všeobecné technické požiadavky
na stavby podľa príslušných ustanovení 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.
9. Pri uskutočňovaní stavby budú dodržané požiadavky na stavenisko podľa ustanovenia § 43i stavebného
zákona, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, technických zariadení, príslušné technické normy.
10. Stavebník pri uskutočňovaní stavby zabezpečí ochranu existujúcich stavbou dotknutých inžinierskych sietí
technického vybavenia územia, vrátane požiadaviek na pripojenie stavby, križovanie, resp. súbeh vedenia
trasy novo navrhovaných inžinierskych sietí stavby s existujúcimi sieťami, stanovených ich vlastníkmi
(vyjadrenie SPP-d, a. s. z 24.2.2017 pod č. j.: TD/NS/0129/2017/Ba, vyjadrenie StVPS, a. s. zo 14.3.2017
pod č. j.: 324/621/2017, vyjadrenie Slovak Telekom, a. s. zo 6.11.2017 pod č. j.: 6611730413).
11. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby písomne v lehote do 15 dní od zahájenia prác.
12. Pri prevoze stavebných materiálov a odpadov nesmú byť znečisťované pozemné komunikácie. V prípade
ich znečistenia stavebník zabezpečí okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty.
13. Počas výstavby nesmú byť poškodené verejné zariadenia (komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie).
V prípade, že k ich poškodeniu dôjde, je stavebník povinný bezodkladne o tom upovedomiť OcÚ Očová
a poškodené zariadenie uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
14. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím záväzným stanoviskom z 23.5.2017
pod č. j.: OU-ZV-OSZP-2017/007624/RAP/vyj žiada rešpektovať podmienky uplatnené v záväznom
stanovisku zo 14.2.2017 pod č. j.: OU-ZV-OSZP-2017/003295/Rap/vyj:
a) So vzniknutými odpadmi je potrebné nakladať a inak zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou
v odpadovom hospodárstve - dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
b) Pri nakladaní a inom zaobchádzaní s odpadmi je potrebné rešpektovať hierarchiu odpadového
hospodárstva.
c) So stavebnými odpadmi, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku stavebných prác a odpadov
z montážnych prác je potrebné nakladať a inak zaobchádzať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch.
d) Dočasné zhromažďovanie stavebných odpadov, odpadov z montážnych prác a iných odpadov
súvisiacich s výstavbou, je do doby ďalšieho nakladania s nimi možné len na pozemkoch ku ktorým má
stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce
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e) V prípade kolaudácie bude ku kolaudačnému konaniu potrebné požiadať o vydanie vyjadrenia podľa
§ 99 ods. 1 pís. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V žiadosti bude potrebné deklarovať
spôsob naloženia s odpadmi vzniknutými v priebehu výstavby, montážnych prác a pri súvisiacich
činnostiach.
15. Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím súhlasom (záväzným stanoviskom)
č. OU-ZV-OSZP-2017/008724-002 z 22.6.2017 stanovuje za úsek štátnej vodnej správy pre uskutočnenie
stavby nasledovné podmienky:
a) Križovanie káblového vedenia s vodnými tokmi je nutné navrhnúť a zrealizovať v zmysle STN 73 68
22 „Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a v súlade so záujmami vodného
hospodárstva – požiadavkami uplatnenými vo vyjadrení správcu dotknutých vodných tokov
pod č. CS SVP OZ BB 25/2017/169 CZ 6193/2017-39210 zo dňa 23.5.2017.
b) V súvislosti so správou vodných tokov a pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb
alebo zariadení umožniť v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ... (vodný zákon) správcovi
vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia
brehu a druhu vegetácie je pri drobných vodných tokoch pozemok vo vzdialenosti do 5 m od brehovej
čiary vodného toku. V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pobrežného pozemku povinný umožniť
správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác.
c) K začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta
vodných tokov pri ich križovaní prizvať zástupcu SVP, š. p. OZ Banská Bystrica – Správy povodia
stredného Hrona Zvolen.
d) Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodných tokoch.
Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných
pozemkoch a ani v blízkosti vodného toku, okrem materiálu používaného na prípadnú úpravu
pobrežných pozemkov po zrealizovaní križovania.
e) Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nebola ohrozená kvalita povrchových
a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť
prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy
používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality
povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodných tokov.
f) V rámci stavebných prác minimalizovať zásah stavebnej techniky do ich koryta a priľahlých pozemkov
vodných tokov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov. Po realizácii stavby porušené
pobrežné pozemky upraviť uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu.
g) Prípadné stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov na pobrežných pozemkoch
a v inundačných územiach je možné len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu
štátnej vodnej správy v zmysle § 23 vodného zákona v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
h) Podzemné vedenie križujúce vodné toky je potrebné na obidvoch brehoch v rámci pobrežných
pozemkov označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR
NEBÁGROVAŤ“; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ elektrickej siete zabezpečí ich
okamžitú obnovu.
i)

Najneskôr pri preberacom konaní stavby predložiť správcovi vodného toku jednotlivé výkresy
skutočného uloženia podzemného vedenia križujúceho vodné toky vrátane ich pobrežných pozemkov
vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek)
vypracované odborne spôsobilou osobou.

j)

V zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou (zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov) a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

k) Objekt trafostanice zrealizovať v zmysle požiadaviek § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR
č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami v objekte trafostaníc počas výstavby a jej prevádzky ste
povinný dodržiavať uvedené ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z.
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16. Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svojím vyjadrením č. OU-ZVOCDPK-2017/009541-3 z 9.8.2017 stanovuje nasledovné podmienky:
a) OU ZV, OCDaPK súhlasí s umiestnením a realizáciou líniovej stavby podľa predloženého projektu
za predpokladu, že:
-

trasa nového zemného káblového vedenia NN pozdĺž cesty č. 2455 (ulica SNP) bude vrátane ochranného
pásma vedená mimo cestného pozemku cesty,

-

rekonštrukcia vzdušného vedenia NN vrátane podperných bodov pozdĺž cesty č. 2455 bude zrealizovaná
v pôvodnej trase,

-

žiadna časť líniovej stavby nebude umiestnená na cestnom pozemku cesty č. 2455,

-

križovanie cesty č. 2455 (v priestore pred „Remeselným dvorom“) bude zrealizované bezrozkopávkovou
technológiou (bez narušenia cestného telesa cesty). (Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest
a miestnych komunikácií a cestné pomocné pozemky. Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je
ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo
záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov,...)

-

Akékoľvek zmeny v realizácii líniovej stavby dotýkajúce sa cesty č. 2455 vopred prerokovať s Okresným
úradom Zvolen.
b) Líniová stavba nesmie ohrozovať cestu č. 2455 a bezpečnosť cestnej premávky, a to ako počas jej
realizácie, tak i počas jej užívania.
c) Pre prístup k líniovej stavbe počas jej realizácie aj užívania využívať len existujúce vjazdy (prístupy
z cesty č. 2455.
d) Počas realizácie líniovej stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k narušeniu (poškodeniu) cestného
telesa cesty č. 2455 vrátane jej odvodňovacieho systému (odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa
cesty v pozdĺžnom a priečnom smere).
e) Počas realizácie líniovej stavby neukladať na vozovku cesty č. 2455 vykopanú zeminu, stavebný a iný
materiál, nevytvárať na ceste pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá,....).
f) V súvislosti s realizáciou líniovej stavby v cestnom telese cesty č. 2455 (križovanie trasou káblového
vedenia NN) stavebník (prípadne zhotoviteľ stavby) samostatnými písomnými žiadosťami najneskôr 30
dní vopred požiada Okresný úrad Zvolen o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. 2455 a v súvislosti
s realizáciou líniovej stavby pozdĺž cesty č. 2455 o určenie použitia dopravných značiek a dopravných
zariadení (dočasné dopravné značenie). (Obsah a rozsah žiadostí odporúčame pred ich podaním
prekonzultovať s Okresným úradom Zvolen.)
g) Stavebník písomne oznámi Okresnému úradu Zvolen termín začiatku realizácie líniovej stavby
(najneskôr 10 dní vopred).

17. Dopravný úrad svojím záväzným stanoviskom z 1.02.2018 pod č. j.: 6068/2018/ROP-002-P/3829 určil
pre uskutočnenie stavby nasledovné podmienky:
a) Najvyšší bod stožiarov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich vrcholoch a najvyšší bod
stavebných mechanizmov použitých pri ich vztyčovaní (veža, tiahlo, maximálny zdvih) nesmie
prekročiť nadmorskú výšku určenú ochranným pásmom vodorovnej roviny Letiska Očová 408,80 m n.
m. Bpv.
b) Najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby (vztyčovaní stožiarov
NN vedenia) svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih) nesmie prekročiť nadmorskú výšku
416,00 m n. m. Bpv, t. j. výšku 18,00 m od úrovne terénu.
c) Stavebné mechanizmy sa nesmú používať v noci a za zníženej dohľadnosti.
d) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 14 dní vopred umiestnenie
stavebných mechanizmov na stavenisko (v prípade možnosti postačuje zaslať elektronickou poštou
na adresu Jana.Lopusanova@nsat.sk a v kópii na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).
e) Stavebník je povinný do 3 pracovných dní po dosiahnutí maximálnej používanej výšky stavebných
mechanizmov predložiť Dopravnému úradu ich fotodokumentáciu pri vztyčovaní stožiarov (v prípade
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možnosti žiadame fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu jana.lopusanova@nsat.sk a v kópii
na adresu ochranne.pasma@nsat.sk).
f) Stavebník je povinný zaistiť, aby ukončenie prác pomocou stavebných mechanizmov bolo do 3
pracovných dní písomne oznámené Dopravnému úradu (v prípade možnosti postačuje zaslať
elektronickou
poštou
na
adresu
Jana.Lopusanova@nsat.sk
a v kópii
na
adresu
ochranne.pasma@nsat.sk).
g) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavebných mechanizmov musia byť
s Dopravným úradom vopred prerokované.
h) V riešenom území je zakázané vykonávať činnosti, ktoré by viedli k zvýšenému výskytu vtáctva v okolí
letiska (ornitologické ochranné pásma letiska); realizovať nové vedenie, prípojky a prekládky
elektrického prúdu VN a VVN formou vzdušného vedenia (ochranné pásmo s obmedzením stavieb
vzdušných vedení VN a VVN letiska); zákaz vytvárať reflexné plochy a umiestňovať nebezpečné
a klamlivé svetlá, ktoré by mohli viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel, prípadne oslepiť
posádky lietadiel (ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska). Vzhľadom
na charakter stavby však tieto ochranné pásma nie sú dotknuté.
18. Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor vo svojom stanovisku zo 4.10.2017 pod č. j.: OU-ZV-PLO2017/013290-00/ 2017/266 stanovuje pre uskutočnenie stavby tieto podmienky:
a) Zahájenie ukončenie prác oznámiť včas užívateľovi (vlastníkom) poľnohospodárskej pôdy.
b) Práca na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere úrody.
c) Pred zahájením prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa
vypracovanej bilancie predloženej k žiadosti o udelenie súhlasu a uložiť ju tak, aby nedošlo
k premiešaniu s podorničnou vrstvou. Dohliadnuť na to, aby ornica nebola znehodnotená zaburinením
a nedošlo k jej rozkradnutiu.
d) Po uplynutí doby použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je investor povinný
uviesť pozemok do pôvodného stavu tak, ako je to uvedené v návrhu prinavrátenia poľnohospodárskej
pôdy do pôvodného stavu.
e) Pokiaľ doba trvania použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel prekročí jeden rok
je investor povinný požiadať pred jej uplynutím o dočasné alebo trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
v zmysle § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy......
f) Po ukončení použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely investor oznámi
tunajšiemu úradu uvedenie pozemku do pôvodného stavu vykonaním rekultivácie a tým užívanie
poľnohospodárskej pôdy v pôvodnej kultúre.
19. Stavbu alebo jej časť bude možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu vydaného
na základe návrhu stavebníka.

Odôvodnenie:
Dňa 6.11.2017 podal stavebník stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby;
týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 7.9.2017
pod č. j.: SÚ 2916/2017-Če-rozh.
Stavebný úrad listom z 29.11.2017 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu,
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje
stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62
stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho
uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili: Dopravný úrad, divízia civilného letectva
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného
rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody,
ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby, na základe čoho rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne
do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Ján Senko
starosta obce
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 stavebného zákona.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Očová na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: .............................................

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
60 písm. g) vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 16.10.2017.
Príloha pre stavebníka:
-

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci konania
1. Ing. Zdenka Ilavská, Borbisova 1538/35, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. ostatní – verejná vyhláška
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dotknuté orgány
3. Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen
4. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám SNP 35/48, 960 01 Zvolen
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
6. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
7. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
8. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44, 825 19 Bratislava
9. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
ostatní
10. Obec Očová, obecný úrad, SNP 330/110, 962 23 Očová

