OBEC KALINOVO
Obecný úrad
SNP 14
985 01 Kalinovo
__________________________________________________________________________________
Sp. zn. 6/2016/15-Ku
Kalinovo, 25.02.2016

Obec Kalinovo, zastúpená starostom Jánom Šárkanom, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade so zák.č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva toto

Stavebné povolenie
Žiadateľ: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO 36 442 151
podali dňa 13.01.2016 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia pre
stavbu "9018 - Kalinovo – Kamenec Zahustenie TS okr. Poltár“ umiestnenú na pozemkoch KN-C
parc.č. 999/2, KN-E – parc.č. 1137/4 (KN-C parc.č. 1137/2), KN-E parc.č. 1138/1 katastrálne územie
Kalinovo. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Kalinovo dňa 11.12.2015 pod č.
423/2015/204-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2016.
Účastníci konania: SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, Hazuchová
985 01 Kalinovo, Šróba
, 985 01 Kalinovo, Micháleková
949 01 Nitra – Čermáň, Purdek
985 01 Kalinovo,
Slovenský pozemkový fond, RO Lučenec, Petofiho č. 16, 984 01 Lučenec,
Murgaš, SSE –
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ostatní účastníci konania ( vlastníci susediacich
pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke
a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté).
Obec Kalinovo preskúmala žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 62 a § 63 zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení jeho
neskorších noviel, v stavebnom konaní rozhodla takto:
Stavba “ 9018 - Kalinovo – Kamenec Zahustenie TS okr. Poltár ”, ktorá obsahuje stavebné
objekty:
- PS 01: Trafostanica Graper MKP 800, 100 kVa,
- SO 01: VN prípojka káblom AXEKVC(AR)E 3x(1x70 mm2) dl´. 10m,
- SO 02: NN vývod káblom AYKY-J 3x240+10mm2 dl´260 m,
na pozemkoch KN-C parc.č. 999/2, KN-E – parc.č. 1137/4 (KN-C parc.č. 1137/2), KN-E
parc.č. 1138/1 sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽPSR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

POVOĽUJE.
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Popis stavby: Účelom výstavby je odstrániť podpätie a zásobiť el. energiou potenciálnych
odberateľov. Navrhované technické riešenie predpokladá vybudovanie novej trafostanice 22/0,4 kV,
Graper MKP 800 s olejovým TR typu TOHn 239/22, 22/0,420/0,242 kV, 100 kVA. VN prípojka pre
novú trafostanicu bude káblová realizovaná 22 kV AXEKVC(AR)E 3 x(1x70mm2). NN vývody
z novej TS budú realizované NN káblom AYKY-J 3x240+120mm2, pomocou ktorého sa napojí ex.
NN vzdušná sieť.
Stavba obsahuje jeden prevádzkový súbor a dva stavebné objekty:
- PS 01: Trafostanica Graper MKP 800, 100 kVa – železobetónová prefabrikovaná od firmy
Graper typu MKP 800, osadená na zhutnené štrkové lôžko. Kompaktná kiosková trafostanica
s vonkajším ovládaním je riešená ako polozapustená, s vonkajším pôdorysom 2160x1900mm,
celkovou výškou 2350 mm, svetlou výškou 2 030 mm, hĺbka zapustenia do zeme 680 mm, výškou
nadzemnej časti 1670 mm, s rovnou strechou. Stavebné riešenie tvorí kompaktný celok, ktorý je
zložený z dvoch monolitických častí: základovej vane s bočnými stenami a plochej strechy.
Technológia – transformátor T-TOHn 239/22, 22/0,42kV, 100kVA. Trafostanica v štandardnom
vyhotovení má vnútorný bleskozvod. Trafostanica bude osadená na parc.č. KN-E – 1137/4
(KN-C parc.č. 1137/2) katastrálne územie Kalinovo.
- SO 01: VN prípojka káblom AXEKVC(AR)E 3x(1x70 mm2) dl´. 10m - uloženie káblu v bežnej
trase voľne, v káblovej ryhe 35x120 cm a v pieskovom lôžku so zákrytom betónovými doskami
35x25x5 cm na KN-E parc.č.– 1137/4 (KN-C parc.č. 1137/2) katastrálne územie Kalinovo. Pri
križovaní inžinierskych sietí v káblovej ryhe 35x130 cm a v plastovej chráničke FXKV 160mm
(altern. v betónových žľaboch, betónovej alebo oceľovej rúre). Odbočenie VN prípojky sa urobí
z VN vzdušnej linky č. 440 z nového podperného bodu č. A JB 12m-10kN. Nový podperný bod sa
vystrojí L konzolou so vzperou podpery a podpernými izolátormi VPA 135, 2xZ a zábranami proti
sadaniu vtákov HZ II. Existujúci podperný bod JB 10,5m-6kN sa zdemontuje. VN prípojka bude
pokračovať káblovým vedením 22-AXEKVC(AR)E 3x(1x70mm2) v dĺžke 10m až po novú
blokovú trafostanicu MKP 800, v ktorej sa ukončí vo VN rozvádzači pomocou vnútorných
káblových koncoviek. Prepoj medzi 22kV existujúcim vzdušným vedením 3 x110/22 AlFe
a novým 22kV káblom 3x(1x70mm2) AXEKVC(AR)E cez nový ZÚO bude realizovaný pomocou
rozpleteného 22 kV skrúcaného kábla DISTRI 3x70mm2. Nový 22kV kábel 3x(1x70mm2)
AXEKVC(AR)E bude vo svojej voľnej trase od nového p.b. až po novú TS uložený v káblovom
lôžku šxhl 50cmx120cm zo zeminy bez hrubších kusov a piesku, na povrchu lôžka bude
umiestnená krycia fólia.
- SO 02: NN vývod káblom AYKY-J 3x240+10mm2 dl´260 m. NN rozvody budú realizované NN
káblom AYKY-J 3x240+120 mm2 dĺžky 260m na KN-C parc.č. 999/2, parc.č. 1138/1 k.ú.
Kalinovo. Trasa – zelený pás, dĺžka trasy 260 m. Križovanie asfaltovej cesty sa urobí riadeným
pretlakom pričom sa použije chránička HDPE fí´=225mm. Nový kábel sa ukončí v novej skrini
VRIS, ktorá sa osadí na existujúcom podpernom bode č. 1. Prepoj medzi VRIS I a existujúcou NN
vzdušnou sieťou AlFe6 3x50+25mm2 smer p.b.č. 3 sa urobí káblom AYKY-J 3x120+70mm2. Na
ex. p.b.č. 3 sa nahradia podperné izolátory kladkovými izolátormi a naň sa osadí nová skriňa VRIS
I bez poistiek.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba bude realizovaná na pozemkoch parcelné čísla KN-C 999/2, KN-E – parc.č. 1137/4 (KNC parc.č. 1137/2), KN-E parc.č. 1138/1, podľa odsúhlasenej situácie v mierke 1:1000.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní , ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nemôžu byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval
Murgaš, SSE –
Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier ev.č.
2278*Z*2-2, č. zák. D 102 931 – PP – SP, v mesiaci 05/2015.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47-53 stavebného
zákona v znení jej neskorších noviel, ktorá upravuje všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu
a príslušné technické normy zvlášť STN, bezpečnostné a hygienické predpisy.
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4. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.01.2019. V prípade, že stavebník nebude schopný
v uvedenom termíne dokončiť stavbu, je povinný požiadať tunajší stavebný úrad o zmenu lehoty
na dokončenie stavby. Stavebník si povolenie zmeny lehoty vyžiada v dostatočnom časovom
predstihu pred uplynutím lehoty na dokončenie stavby.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky výberovým konaním oprávnenou firmou, ktorú stavebník
ešte nemá vybratú. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť
začatie stavby a podľa § 62 stavebného zákona do 15 dní po výbere dodávateľa stavby oznámiť
údaje o ňom stavebnému úradu.
6. V zmysle § 47 stavebného zákona dodávateľ stavby musí použiť na stavbu len výrobky, ktoré
majú také vlastnosti, aby sa počas predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita , požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia , bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie.
7. V zmysle § 43 f/ stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba
stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný
účel. Doklady o overení vhodnosti použitých stavebných výrobkov je potrebné predložiť v
kolaudačnom konaní.
8. V zmysle § 46 d/ stavebného zákona musí byť na stavbe vedený stavebný denník.
9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania
štátneho stavebného dohľadu.
10. Stavebník je povinný dbať, aby uskutočňovaním stavby čo najmenej rušil užívanie susedných
pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami na uskutočňovaní stavby nevznikli škody,
ktorým možno zabrániť. Po skončení stavebných prác potrebných na uskutočnenie stavby je
stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu pozemok a stavbu, ktoré boli uskutočnením stavby
dotknuté.
11.Slovak Telekom, a.s., Bratislava súhlasí so stavbou bez pripomienok vyjadrením zo dňa 06.11.2013
pod č. 13-45426549, v definovam území sa nenachádzajú telekomunikačné zariadenia.
12.Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci dňa 27.07.2015 pod č. ORHZLC1-590/2015 vydalo súhlasné stanovisko bez pripomienok.
13.Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ako príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zo dňa 23.07.2015 pod č. OU-PTOSZP-2015/000530-2:
- podľa § 1 odsek 2 písmeno j) zákona o odpadoch sa tento zákon s účinnosťou od 01.01.2013
nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste,
na ktorom sa vykopal. V prípade, že prebytočná zemina nebude takto využitá v plnom rozsahu, je
potrebné ju odovzdať do legálneho zariadenia,
- ak dôjde počas realizácie stavby k vzniku odpadov je potrebné s nimi nakladať v súlade s § 18
ods. 1, 2 a 4, § 19 odsek 1 a 2 a § 40c zákona o odpadoch,
– v prípade vzniku odpadov prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov v súlade so zákonom
o odpadoch pred ich zneškodnením. Ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť zhodnotenie týchto
odpadov, zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch,
– v prípade vzniku odpadov vzniknuté odpady triediť a zhromažďovať na mieste stavby utriedené
podľa druhov odpadov vo vhodných nádobách (napr. kontajneroch) primeraného objemu
a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom do životného
prostredia, až do doby ich odovzdania oprávnenej osobe nakladať s odpadmi podľa zákona
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o odpadoch na ich zhodnotenie resp. zneškodnenie alebo do doby pokiaľ ich zhodnotenie alebo
zneškodnenie nezabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám držiteľ odpadu,
- na kolaudačné konanie držiteľ odpadov predloží stavebnému úradu tieto doklady: vyplnené tlačivo
„Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 3 vyhlášky MŽP č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov) na všetky druhy odpadov, ktoré
vzniknú počas realizácie stavby odovzdaných na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o množstve
jednotlivých druhov zhodnotených alebo zneškodnených odpadov, ak zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom sám.
14. Dodržať podmienky Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako
príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny zo dňa 23.07.2015 pod č. OU-PT-OSZP2015/000529-4:
- pri vykonávaní prác a činností spojených s líniovou stavbou, ktorými môže dôjsť k ohrozeniu,
poškodeniu alebo zničeniu rastlín alebo živočíchov postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému ohrozeniu alebo úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu (§ 4 ods. 1 zákona o ochrane
prírody a krajiny),
- každý kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie je povinný použiť
také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (§ 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody
a krajiny),
- zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa
v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy
voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov
Európskej únie,
- zamedziť šíreniu inváznych a ruderálnych druhov rastlín na otvorené a odkryté plochy, v prípade
ich náletu zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi (§ 7b zákona
o ochrane prírody a krajiny),
-v prípade, že pri vykonávaní prác a činností spojených s predmetnou líniovou stavbou bude
potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa, je potrebné postupovať podľa § 47 zákona
o ochrane prírody a krajiny.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie,
ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy zo dňa 04.08.2015 pod č. OU-PT-OSZP2015/000541-2:
- počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo
vodnom hospodárstve,
- pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje a mechanizmy
udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť
potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia
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, aby
nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do
prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita,
- zrážkové vody z povrchových častí stavby a z prislúchajúceho pozemku stavby odvádzať tak, aby
nemohli spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených
škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby, volne na terén možno odvádzať len také vody
z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo
ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd,
- v zmysle § 4 ods. 4 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 je bez záchytných nádrží možné prevádzkovať transformátory do 630
kVA.
16.Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica záväzným stanoviskom zo dňa 28.07.2015 pod č.
KPUBB-2015/14440-2/51067/BRE určil zámer spoločnosti SSE-D, a.s. Žilina realizovať stavbu
„Kalinovo – Kamenec – zahustenie TS“ za prípustný.

5

17.TUV SUD Slovakia s.r.o., pobočka Banská Bystrica vydali dňa 11.12.2015 pod ev. č.
2975/30/15/ET/OS/T odborné stanovisko, že dokumentácia spĺňa základné požiadavky bezpečnosti
technických zariadení za podmienok:
- v schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu
a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného
zariadenia,
- budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov,
predpisy, technické normy,
- zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
18.SPP – Distribúcia, a.s Bratislava vyjadrením zo dňa 16.11.2015 pod č. TD851/LC/MV/2015
súhlasí s vydaním stavebného povolenia, v zújmovom území sa nachádza STL plynovod, je
potrebné dodržať všeobecné podmienky uvedené v tomto vyjadrení.
19.Slovenský pozemkový fond, RO Lučenec vydal dňa 12.11.2015 pod č. SPFZ/2015/115350
vyjadrenie, kde dáva súhlas s realizáciou stavby za podmienok:
- jedná sa o stavbu, ku ktorej je možné zriadiť vecné bremeno v zmysle § 11 ods. 8 zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- SPF si zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu za uplatnenie zákonného
vecného bremena v zmysle § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. a držiteľ povolenia je povinný písomne
oznámiť Slovenskému pozemkovému fondu vykonanie zápisu vecného bremena do katastra
nehnuteľností,
- stavebník na dotknuté pozemky SPF, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech
SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený
geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby,
- stavebník oznámi fondu že podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku
vecného bremena a doloží znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorázovej náhrady za
vecné bremeno,
- po dokončení stavebných a rekonštrukčných prác bude pozemok SR daný do pôvodného stavu
tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni
na svoje náklady.
20. Stavebník na dotknuté pozemky, kde bude zrealizovaná stavba, najneskôr do vydania
kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri
nehnuteľností. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby.
V zmysle § 11 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov držiteľ
povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme:
- podľa odseku 1 písm. f) zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a
elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské
zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka 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,
- povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s
vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený
podať držiteľ povolenia,
- podľa odseku 9 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu;
náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v
dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú
vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12,
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- podľa odseku 10 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov nárok
na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u
držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo
dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných
bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra
nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného
bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi
nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. 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.
21.V zmysle § 76 a § 77 stavebného zákona stavbu možno užívať len na základe kolaudačného
rozhodnutia vydaného stavebným úradom, ktorý stavebné povolenie vydal. K návrhu na vydanie
kolaudačného rozhodnutia stavebník priloží doklady v rozsahu podľa ust. § 17 ods. 2 vyhl. MŽPSR
č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Námietky účastníka konania: neboli žiadne
Stavebné povolenie stráca platnosť , ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť ,
nebola stavba začatá.
Správny poplatok vo výške 200,00€ bol uhradený na účet Obce Kalinovo podľa pol.č. 60 písm.
g) zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Dňa 13.01.2016 podal stavebník Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, Žilina na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu "9018 Kalinovo – Kamenec Zahustenie TS okr. Poltár“ umiestnenú na pozemkoch KN-C parc.č. 999/2, KNE – parc.č. 1137/4 (KN-C parc.č. 1137/2), KN-E parc.č. 1138/1 katastrálne územie Kalinovo.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Kalinovo dňa 11.12.2015 pod č.
423/2015/204-Ku, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.01.2016.
Obec Kalinovo, zastúpená starostom Jánom Šárkanom, ako vecne a miestne príslušný
stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona
v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) oznámila oznámením zo dňa 18.01.2016 začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú mu dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby
a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania mohli svoje námietky, pripomienky a stanoviská ku žiadosti uplatniť do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne v zmysle § 61 ods. 3 stavebného
zákona neprihliadne. Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy mohli oznámiť svoje stanoviská
v rovnnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky účastníci konania, boli upozornení, že inak
v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Ak niektorý z orgánov potreboval
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad mohol na jeho písomnú žiadosť určenú lehotu
pred jej uplynutím primerane predĺžiť. Do podkladov konania bolo možné nahliadnuť v pracovných
dňoch na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1. Na pripomienky a námietky, ktoré
boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada.
Oznámenie malo povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods.4 zák..č. 50/1976 Z.z.
v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č.
71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní bolo toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na

