
30/2018/1 
 

O b e c   K o c i h a 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo: 30/2018                 V Kocihe 18. 4. 2018 

 

Verejná vyhláška 

S T  A V E  B  N  É    P  O V O L  E  N  I  E 

 

Stavebník 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., 

so sídlom 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

ktorý splnomocnil ELMONT PLUS, s.r.o., M.M. Hodžu 23, Šahy  

(ďalej len „stavebník“). 

Ostatní účastníci konania: 

1. Obec Kociha v zastúpení Tatianou Klimovou starostkou obce, ktorá zabezpečí doručenie 
stavebného povolenia líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, pre fyzické a 
právnické osoby, ktoré majú vlastnícke,  resp. iné právo k dotknutým pozemkom v k.ú. 
Kociha v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 76/1967 Zb. 
o správnom poriadku prostredníctvom  verejnej vyhlášky. 

2. Ján Tršo, Rázusova 33, Žiar nad Hronom ( stavebný dozor) 
3. INPREL,s.r.o. Sibírska 17, 08011 Prešov (projektant) 

 
Stavebník podal dňa 24. 1. 2018 na stavebný úrad obec Kociha žiadosť o stavebné 

povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „254 – Kociha – 

Suchý Potok – rekonštrukcia NN siete “, umiestnenú na pozemkoch: 

 KN registra „C“ parc. č. 1129/1 – NN podperný bod, parc. č.1130/5- NN vzdušné 

vedenie, parc. č. 1668/5 – NN vzdušné vedenie  

KN registra „E“ parc. č.1018/1– NN vzdušné vedenie , parc. č. 1020/1– NN vzdušné 

vedenie,  parc. č.1021/1 NN podperný bod , parc. č. 1024- – NN vzdušné vedenie,  parc. č. 

1025 – NN vzdušné vedenie  

 

Obce Kociha, zastúpená Tatianou Klimovou, starostkou obce ako príslušný stavebný 

úrad podľa §-u 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, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 zákona č. 
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50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa podľa ustanovenia § 66 stavebného 

zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a v stavebnom konaní rozhodol takto: 

Stavbu 

„254 – Kociha – Suchý Potok – rekonštrukcia NN siete “ 

 

p  o v o ľ  u j  e. 

 

Stavba rieši: Rekonštrukciu distribučného nadzemného NN vedenia t. výmenu 

nevyhovujúcich stožiarov za nové stožiare a výmenu vodičov za nové izolované  vedenie 

v celkovej dĺžke cca 530m. V rámci rekonštrukcie vedenia dôjde aj k výmene existujúcich 

prípojok a prípojkových skríň ako aj k ošetreniu existujúcej trafostanice 322/ts/Kociha-Suchý 

potok. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Projekt vypracoval INPREL,s.r.o. Sibírska 17, 08011 Prešov . 

Prípadné zmeny  nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného  

úradu. 

2. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať 

vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach. 

4. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce 

stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb 

ako aj 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. 

6. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa: Stavebník je povinný 

podľa ustanovenia § 62 ods.1 písm. d/ stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení 
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výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho názov a sídlo stavebnému 

úradu. 

7. Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. 

8. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k 

ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných 

údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

9. Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až 

do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník. 

10. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov. 

11. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov od jej začatia v zákonnej lehote, po 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v 

určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad. 

12. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť 

stavebnému úradu začatie stavby. 

13. Pri uskutočnení musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002, 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.  

14. Podmienky úpravy staveniska: Stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby  

nedochádzalo ku škodám na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach.  

15. Jednotlivé druhy odpadov vzniknutých realizáciu stavby je žiadateľ povinný likvidovať v 

zmysle zákona č.223/2001 Z.z.  o odpadoch a umiestniť tento na legálnu riadenú skládku.  

Ku kolaudácií žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby.  

16. Stavebník je povinný po ukončení prác na stavbe upraviť verejné priestranstvo do 

pôvodného stavu (zhutniť a zarovnať zásyp výkopu, odstrániť vybúranú suť zo stavby, 

obnoviť zeleň). 

17. Stavba podľa § 13 Vyhlášky č,. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie osobitne hlukom, 

prachom a podobne. 

18. Počas realizácie výstavby je potrebné zabezpečiť , aby nedošlo k nežiaducemu 

obmedzeniu prevádzky okolitých priestorov a komunikácií.  

19. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebné výrobky, ktorý je podľa 

zákona č. 90/19998 Z. z o stavebných výrobkoch , vhodný na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. 
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20. Stavba musí  po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 

požiadavkám na stavby ako sú mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna 

bezpečnosť stavby, hygiena SOU - a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť 

stavby v jej užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami a energetická úspornosť a ochrana 

tepla stavby. 

21. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  Námietky účastníkov konanie neboli 

uplatnené.  

22. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie 

požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov 

sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto 

siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a 

zariadenie staveniska: 

a. Pred začatím stavby, požiadať vlastníkov resp. správcov sietí a zariadení technického 

vybavenia o ich presné vytýčenie a rešpektovať príslušné podmienky. 

b. Rešpektovať nasledujúce podmienky uplatnené dotknutými orgánmi, dotknutými 

organizáciami, vlastníkmi sietí technického vybavenia územia:   

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej 

Sobote  vyjadrenie číslo OURS-OSZP-2017/016872-002-JA zo dňa 24.11.2017 kladné 

za nasledovných podmienok:  

a. Pôvodca odpadov ( v zmysle §77 odst. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom 

odpadov právnická  osoba, pre ktorú sa tieto práce  v konečnom štádiu vykonajú), 

bude nakladať s odpadmi vzniknutými z realizácie stavby  v súlade so zákonom 

o odpadoch a bude plniť povinnosti uvedené v § 14 zákona o odpadoch v súlade 

s vyhláškou č. 371/2015 Z.z., ktorou sa  vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch a vyhláškou 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.  

b. V prípade ,že počas realizácie stavby bude dochádzať k zhromažďovaniu odpadov 

bez predchádzajúceho triedenia, je potrebné požiadať tunajší úrad o udelenie 

súhlasu v zmysle §97 ost.1 písm.i) zákona o odpadoch ešte pred vykonaním 

takéhoto spôsobu zhromažďovania odpadov.  

c. Pri kolaudácii stavby je potrebné požiadať tunajší úrad o vyjadrenie v zmysle 

zákona o odpadoch 99 odst. 1 písm,. b) bod 5.   

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej 

Sobote  vyjadrenie číslo OU-RS-OSZP-2017/016897 zo dňa 27.11.2017 kladné za 

nasledovných podmienok: 

- Dodržiavať ustanovenia o všeobecnej ochrane prírod a krajiny podľa druhovej 

časti zákona, ktoré sa uplatňujú aj v krajine s 1. stupňom územnej ochrany 

prírody a krajiny (§3 až §10 zákona). 

-  Zabezpečiť, aby  pri stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. 

zraneniam chránených živočíchov (obojživelníky, plazy,   cicavce). 
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- V prípade výrubu drevín/ stromov  v zmysle osobitných predpisov, je tento 

výrub potrebné oznámiť tunajšiemu úradu najmenej 15 pracovných dní pred 

uskutočnením výrubu. 

- Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje minimalizovanie negatívnych 

účinkov stavebnej činnosti na zložky životného prostredia.  

 

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej 

vodnej správy vyjadrenie číslo OU-RS-OSZP-2017/017106-002 zo dňa 29.11.2017, 

predmetná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za predpokladu, že:  

- Počas realizácie stavby budú použité stroje a mechanizmy v dobrom 

technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových alebo podzemných vôd 

prípadnými únikmi  ropných látok, 

- Stavebný materiál neskladovať na miestach, odkiaľ by mohol byť splavovaný 

do tokov.  

- Upozorňujeme, že v zmysle § 27 odst. 7 písm. a)  vodného zákona je potrebný 

súhlas orgánov  ŠVS ak ide o stavby vo  vodách a na pobrežných pozemkoch, 

v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo 

vzdialenosti do 23mod vzdušnej päty ochrannej hrádze. K žiadosti o súhlas je 

potrebné doložiť aj stanovisko správcu toku.  

4. Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a.s. vyjadrenie  číslo SW-254 zo dňa 2. 

1.2018 , s technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasia.  

5. Orange Slovensko a.s vyjadrenie  číslo BB-2283/2017 zo dňa 25.9.2017  - v záujmovom 

území sa nenachádzajú PTZ Orange.  

6. Telefónica O2 Slovakia ,s.r.o vyjadrenie číslo 24/08/17 zo dňa 28.08.2017  . 

7. UPC BROADBAND SLOVAKIA  s.r.o.       vyjadrenie  číslo 945/217 zo dňa 28.8.2017  - v 

záujmovom oblasti sú uložené naše siete KDS.  

8. Energotel, Žilina vyjadrenie  číslo ET/MM17/976 zo dňa 25. 9.2017  - nezasahuje 

podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská energetika a.s. Žilina 

a Energotel, a.s. Bratislava.  

9. SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava stanovisko číslo TD/NS/0168/2018/Ve zo dňa 

29.3.2018   súhlasné s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP- 

distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava alebo elektronicky, 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (WWW.spp-

distrubícia.sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení vo vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu, 

- Stavebník je povinný  oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP- D (p.Ľubomír Slivka, telč. +421482424801) najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác, 
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- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu 

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení, 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne  ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého  plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženie 
výstražnej fólie, výsledok  kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,  

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 

- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia , v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 
všetky zariadenia a poklopy  plynárenských  zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel .č. 0580111727 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo  bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovenia Zákona o energetike pokutu vo výške300,-€až 
150 000,-€,  poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 
činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a§ 285 , prípadne trestného činu poškodzovania 
ohrozovania prevádzky všeobecne  prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 
zákona č.300/2000Z.z Trestného zákona, 

- Stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 

- Stavebník je povinný   rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- Stavebník  je povinný  pri súbehu a križovaní  navrhovaných vední s existujúcimi  
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

- Stavebník nesmie v ochrannom  pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a§80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
a pod. 

- Stavebník je povinný po ukončení stavby „254 – Kociha – Suchý potok – rekonštrukcia NN 
siete“ zabezpečiť geodetické  zameranie skutočnej realizácie stavby v súlade s stavebným 
povolením a podmienkami uvedenými v tomto vyjadrení   a predložiť ho zástupcovi SPP-
D za účelom posúdenia dodržaných podmienok pre  vydanie stanoviska ku kolaudačnému 
konaniu stavby.  

10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04 Rimavská Sobota  

vyjadrenie  číslo 04/2017 zo dňa 4. 10.2017  - v záujmovom území stavby sa 

vodárenské zariadenia v našej správe nenachádzajú .  

11. Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie číslo 6611731611 zo dňa 20.11.2017 nedôjde 

k styku so sieťami elektronických komunikácii našej spoločnosti . 
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12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote stanovisko 

číslo ORHZ-RS1-353/2015 zo dňa 11. 9. 2015 k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti 

súhlasí bez pripomienok.  

Jednotlivé stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a 

samosprávy, bol zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

Ostatné pripomienky: bez pripomienok 

Ďalšie povinnosti stavebníka: 

1. Stavebník je povinný oznámiť 15 dní pred ukončením, že stavba je pripravená na 

kolaudáciu  a požiadať o jej kolaudáciu. 

2. Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu: 

Stavebník je povinný umožniť oprávneným pracovníkom stavebného úradu vstup na 

pozemok a stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

3. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 

§ 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

4. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti nebola stavba zahájená. V prípade predĺženia jeho právoplatnosti je 

stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie v lehote 30 dní pred jej 

vypršaním.  

5. Stavebník je povinný stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. 

6. V zmysle § 70 stavebného zákona  stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho 

platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 

7. Správny poplatok: podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch bol vo výške  

100€ uhradený na účet obce dňa 18. 4. 2018.  

O d ô v o d n e n i e: 

Stavebník:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 

010 47 Žilina ktorý splnomocnil ELMONT PLUS, s.r.o., M.M. Hodžu 23, Šahy  (ďalej len 

„stavebník“)  podal dňa 24. 1. 2018 na stavebný úrad obec Kociha žiadosť o stavebné 

povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „254 – Kociha – 

Suchý Potok – rekonštrukcia NN siete “, umiestnenú na pozemkoch:  KN registra „C“ parc. č. 

1129/1 – NN podperný bod, parc. č.1130/5- NN vzdušné vedenie, parc. č. 1668/5 – NN 

vzdušné vedenie KN registra „E“ parc. č.1018/1– NN vzdušné vedenie , parc. č. 1020/1– NN 

vzdušné vedenie,  parc. č.1021/1 NN podperný bod , parc. č. 1024- – NN vzdušné vedenie,  

parc. č. 1025 – NN vzdušné vedenie.  

Ostatní účastníci konania: 

1. Obec Kociha v zastúpení Tatianou Klimovou starostkou obce, ktorá zabezpečí 

doručenie stavebného povolenia líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, pre 

fyzické a právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k dotknutým pozemkom v 
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k.ú. Kociha v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 76/1967 Zb. 

o správnom poriadku prostredníctvom  verejnej vyhlášky. 

2. Ján Tršo, Rázusova 33, Žiar nad Hronom ( stavebný dozor) 

3. INPREL,s.r.o. Sibírska 17, 08011 Prešov (projektant) 

 

Obec Kociha ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust.§ 33 a § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení 

neskorších predpisov a § § 2 písm e) zákona NR SR č. 416/2001Vz.z. o prechode niektorých 

pôsobnosti  z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznámilo občanom  a 

právnickým osobám Obce Kociha, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 

včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňom 24.1.2018 

bolo začaté stavebné konanie. Pretože ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, 

ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov a 

stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté oznamuje Obec Kociha, stavebný úrad  podľa § 61 

odst. 4 stavebného zákona oznámilo začatie konania verejnou vyhláškou v súlade s § 26 odst. 

2 zákona č.71/67Zb. o správnom konaní a  pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a 

predložená žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa 

§ 61 odst. 2 stavebného zákona  upustilo od ústneho konania a  miestneho zisťovania. 

Stavebný úrad  zároveň upozornil, že k navrhovanej  stavby  najneskôr do 7 pracovných 

dní účastníci konania môžu uplatniť námietky; na neskoršie uplatnené námietky sa    

neprihliada, dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanovisko; ak v 

uvedenej lehote alebo v lehote predĺženej podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona neoznámia 

stanovisko k navrhovanej, má sa za to, že s ňou z hľadiska verejných záujmov, ktoré sledujú 

súhlasia. 

Stavba rieši: Rekonštrukciu distribučného nadzemného NN vedenia t. výmenu 

nevyhovujúcich stožiarov za nové stožiare a výmenu vodičov za nové izolované  vedenie v 

celkovej dĺžke cca 530m. V rámci rekonštrukcie vedenia dôjde aj k výmene existujúcich 

prípojok a prípojkových skríň ako aj k ošetreniu existujúcej trafostanice 322/ts/Kociha-suchý 

potok. 

 Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť o 

stavebné povolenie spracovaná v zmysle § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného 

povolenia stavby, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom sa stavba 

nachádza (list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy), súhlasy a rozhodnutia dotknutých 

orgánov . 

Stanoviská oznámili: 

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej 

Sobote  z hľadiska zákona o odpadoch.  

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie v Rimavskej 

Sobote   z hľadiska všeobecnej ochrane prírod a krajiny. 

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán 

štátnej vodnej správy.  

4. Stredoslovenská energetika – Distribúcia , a.s.  

5. Orange Slovensko  
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6. Telefónica O2 Slovakia  

7. UPC BROADBAND SLOVAKIA  s.r.o. 

8. Energotel, Žilina   

9. SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava  

10. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04 Rimavská Sobota    

11. Slovak Telekom a.s. Bratislava  

12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote  

 

Predložená žiadosť bola  preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že   uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  

neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu v súlade s § 47 až § 

53  stavebného zákona, Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských 

technických noriem.  

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Projekt vypracoval INPREL, s.r.o. . Prípadné zmeny  nemôžu byť 

zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu. 

Obec Kociha, preskúmalo  predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených  

v  § 62 ods. 1 a 2a 63 stavebného zákona, v súlade s § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdilo aj  vyjadrenia 

účastníkov konania a dotknutých orgánov. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o 

všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu, ako aj podmienky rozhodnutia o 

umiestnení  navrhovanej stavby. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili  povoleniu stavby,  

vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú  záporné ani protichodné a ich podmienky boli 

zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  Uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné 

záujmy ani  neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy  

účastníkov konania. 

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza  vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

V konaní sa preukázalo, že uskutočnením stavby  nie sú ohrozené verejné záujmy 

chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené  alebo 

ohrozené práva  a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v 

spojenom územnom a stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu.  

Poučenie: 

  

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia. 
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Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona c. 

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok." 

 

 

 

 

 

 

       Tatiana Klimová 

           starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke Obce Kociha .  Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia . 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí:    

1. SSE-D, a.s. Pri Rajčianke 292/8, 010 47 Žilina 

2. Ján Tršo, Rázusova 33, Žiar nad Hronom ( stavebný dozor) 

3. IINPREL,s.r.o. Sibírska 17, 08011 Prešov (projektant) 

4. Všetkým vlastníkom ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane 

susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté – verejnou vyhláškou  

Na vedomie 

1) Okresný úrad  Rimavská Sobota 

- Pozemkový a lesný odbor 

- Odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo 

- Odbor starostlivosti o životné prostredie –ochrana prírody 

- Odbor starostlivosti o životné prostredie - Štátna vodná správa 
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2) Stredoslovenská energetika Distribúcia, Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina  

3) Slovak Telekom, Bajkalská 28,81762 Bratislava 

4) Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 04, Duklianskych 

hrdinov14, Rimavská Sobota 

5) Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 

6) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Liesková cesta , Zvolen 

7) Orange Slovensko, a.s. 

8) Telefoca O2 Slovákia s.r.o. ,Einstenova 24, 851 01 Bratislav 

9) UPC Brodadband Slovákia s.r., Alvinczyho 14, 040 01 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené          Zvesené 

 

podpis zodpovednej osoby 


