OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 348/1, 053 33 Nálepkovo

Stavebný úrad
Číslo: 1472/2012/SP-SU

v Nálepkove, 28.02.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA,
ktorou sa oznamuje stavebné povolenie podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

STAVEBNÉ POVOLENIE
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361, v zastúpení spoločnosťou
ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, Košice, IČO: 44 324 600, dňa 30.11.2012 podala žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Nálepkovo, Hámor II. – zriadenie TS a úprava NN siete“ v k.ú.
Nálepkovo, pre ktorú stavebný úrad obce Nálepkovo vydal rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 25.09.2012
pod číslom 718/2012/UR-SU.
Obec Nálepkovo ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona a po
posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
stavba

„Nálepkovo Hámor II. – zriadenie TS a úprava NN siete“
v katastrálnom území Nálepkovo na pozemkoch parc. č. :

KN-C 4082/1, 4082/2, 4090/1, 4090/12, 4095/3, 4104/1, 4118/4, 4120/2, 4121/1, 4121/3, 4121/4,
4125/3, 4141/1, 4141/3, 4141/4, 4143/1, 4146/2, 4146/3, 4154/3, 4154/7, 4157/1, 4157/3,
4287/1, 4287/2, 4289/1, 4289/2, 4361/1, 4449, 4453, 4456, 4457, 4464, 4466, 4459/1,
5833/3, 5843/5, 5863/1,
KN-E 4090/4, 4092/2, 4093/2, 4095/2, 4097/2, 4098/2, 4099/2, 4101/2, 4103/2, 4106/2, 4107/2,
4118/2, 4119/2, 4121/2, 4122/1, 4123/2, 4125/1, 4126/2, 4127/1, 4128/2, 4129/1,
4130/1,4131/2, 4132/1, 4133/2, 4134/1, 4135/2, 4136/1, 4138/1, 4139/2, 4139/4, 4140/2,
4144/2, 4145/1, 4146/2, 4147/1, 4148/2, 4149/1, 4150/2, 4151/1, 4152/2, 4153/1, 4156/2,
4159/1, 4160/1, 4160/2, 4162/2, 4163/2, 4244, 4296/2, 4297/1, 4298/2, 4299/1, 4302/2,
4308/1, 4348, 4359/2, 4444/2, 4492, 4495, 4497, 4963, 5066, 5831/2, 5833/2, 5833/4,
5838/2, 5842/2

4123/8,
4260/1,
4469/2,
4108/1,
4129/4,
4143/1,
4158/2,
4303/1,
5838/1,

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.
Členenie stavby
SO 01 – Predný Hámor
- úsek 01 – NN vedenie ( 249 m)
- úsek 02 – NN vedenie – demontáž ( 564 m)
- úsek 03 – domové prípojky, montáž ( 162 m)
- úsek 04 – domové prípojky, demontáž ( 144 m)
SO 03 – Chaty
- úsek 10 – VN prípojka ( 168 m)
- úsek 11 – NN vedenie ( 1 356 m)
- úsek 12 – NN vedenie demontáž ( 1 356 m)
- úsek 13 – domové prípojky, montáž
- úsek 14 – domové prípojky, demontáž
úsek 15 – verejné osvetlenie ( 1 150 m)

SO 02 – Grün – maštale
- úsek 05 – NN vedenie ( 705 m)
- úsek 06 – NN vedenie demontáž ( 1 255 m)
- úsek 07 – domové prípojky, montáž
- úsek 08 – domové prípojky, demontáž
- úsek 09 – verejné osvetlenie ( 187 m)
PS 01 – Trafostanica
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Popis stavby
SO 01 – Predný Hámor
Usadlosť Predný Hámor sa napojí z TS 09020014 pri bytovke umiestnenej na pozemku parc. č. KN-E 4497.
Jestvujúce NN vedenie, v dĺžke 400 m, z TS Grün 09020016 sa demontuje. Úprava pôvodného NN vedenia
sa uskutoční zlanenými vodičmi NFA2X 4x70. Osadí sa nový stĺp č. 47 na pozemku parc. č. KN-E 5831/2.
Preloží sa jestvujúce vedenie zo strešníka rodinného domu súp. č. 109 na pozemku parc. č. KN-C 4471 na
nový betónový stĺp č. 51, ktorý sa postaví na pozemku parc. č. KN-E 4492 pri oplotení. Ďalej sa preloží NN
vedenie zo strešníka rodinného domu súp. č. 110 na pozemku parc. č. KN-C 4470 na nový betónový stĺp č.
52, ktorý sa postaví na pozemku parc. č. KN-C 4469/2. Jestvujúci stĺp na pozemku parc. č. KN-C 4466 sa
demontuje. Vzdušné domové prípojky sa zrekonštruujú závesným káblom 4x16 AYKYz, alebo zemným
káblom NAVY-J 4x25. Úprava NN prípojky k rodinnému domu súp.č. 80 závesným káblom AYKYz 4x16
na nových betónových stĺpoch v jej pôvodnej trase celkovej dĺžky 162 m. Pre uzemnenie NN siete sa
použije zemniaci pásik FeZn 30x4 mm. Počet dotknutých domových prípojok: 12 ks.
SO 02 – Grün – maštale
Jestvujúce vzdušné NN vedenie pre túto usadlosť sa upraví v pôvodnej trase zlanenými vodičmi 1-AES
4x120 + NFA2X 2x25 pre verejné osvetlenie. NN vedenie od trafostanice po stĺp č. 34 križuje miestnu
komunikáciu a ďalej vedie voľným trávnatým terénom. Od stĺpa č. 38 po stĺp č. 46 vedie trasa pozdĺž
miestnej komunikácii. Jestvujúce vzdušné NN vedenie od usadlosti Grün po usadlosť Chaty sa demontuje.
Vzdušné domové prípojky sa zrekonštruujú závesným káblom 4x16 AYKYz, alebo zemným káblom
NAVY-J 4x25. Minimálna vzdialenosť NN vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne
prístupných bude min. 5 m a nad komunikáciou min. 6 m. Pre uzemnenie NN siete sa použije zemniaci
pásik FeZn 30x4 mm. Počet dotknutých domových prípojok: 6 ks.
SO 03 – Chaty (časť II. Hámor)
Pre usadlosť Chaty sa postaví nová jednostĺpová trafostanica na pozemku parc.č. KN-E 4121/2 v k.ú.
Nálepkovo, s transformátorom o výkone 100 kVA. Nová VN prípojka 22 kV pre trafostanicu bude
realizovaná vzdušným káblovým vedením FXCEL 3x16/10. Trasa VN prípojky je navrhnutá v trase
jestvujúceho vzdušného NN vedenia. Od p.b.č. 2 bude na spoločných podperných bodoch umiestnené VN
a NN vedenie. 30 m od odbočenia z napájacieho VN vedenia č. 245 sa do VN prípojky umiestni úsekový
odpojovač. Trasa VN prípojky prechádza cez pozemky parc. č. KN-E 4121/2, 4244, 5838/1, 5838/2 a KN-C
4120/2, 4121/1, 4121/4, 4121/3 a križuje železničnú trať v žkm 42,700 a cestu III/546022.
Úprava jestvujúceho NN vedenia sa bude realizovať zlanenými vodičmi 1-AES 4x120 + NFA2X 2x25 pre
verejné osvetlenie. Trasa NN vedenia od novej trafostanice v jednej vetve po podperný bod č. 14 a v druhej
vetve po podperný bod č. 30 sa bude realizovať v pôvodnej trase pozdĺž cesty III/546022 a železničnej trate
v ich ochranných pásmach.
Vzdušné domové prípojky sa zrekonštruujú závesným káblom 4x16 AYKYz, alebo zemným káblom
NAVY-J 4x25. Minimálna vzdialenosť VN vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne
prístupných bude min. 5,6 m a nad komunikáciou min. 6,6 m. Pre uzemnenie trafostanice a NN siete sa
použije zemniaci pásik FeZn 30x4 mm. Počet dotknutých domových prípojok: 16 ks.
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčasťou tohto rozhodnutia. Zodpovedný projektant je Ing. Stanislav Počuch, autorizovaný stavebný
inžinier, ev. č. 4859*A2.
2. Prípadne zmeny stavby a odchýlky od projektovej dokumentácie nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
musí byť podaná vopred v zmysle § 68 stavebného zákona.
3. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické
požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§§ 48-52 stavebného zákona) a príslušné platné technické normy
týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, elektroinštalácie a ďalšie.
4. Pred začatím prác je potrebné vykonať všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti vyplývajúce z platných
technických predpisov, platných STN a súvisiacich predpisov. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je nutné dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990
Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákona č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 656/2004
Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
5. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákona č.
90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
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6. Pred začatím prác je stavebník povinný povinný vytýčiť všetky podzemné zariadenia inžinierskych sietí
a ich ochranné pásma a tieto neporušiť.
7. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Stavebník do 15 dní od podpísania zmluvy so zhotoviteľom
stavby ohlási príslušnému stavebnému úradu názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej
na vykonávanie prác podľa osobitných predpisov.
8. Stavba bude dokončená najneskôr do decembra 2014.
9. Predpokladaný náklad stavby: 90 000,- € .
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
uskutočňovanej stavby.
11. Prípadné škody vzniknuté na vedľajších nehnuteľnostiach realizáciou povolenej stavby odstráni
stavebník bezodkladne na vlastné náklady.
12. Pôvodca a držiteľ odpadu je podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch povinný
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení
a zneškodnení. Prebytočný odpad, ktorý vznikne pri výkopových a stavebných prácach je možné uložiť
len na miestach na to určených a v súlade so zákonom o odpadoch.
13. Stavebník je povinný po ukončení výstavby, pred zahájením užívania stavby, požiadať stavebný úrad
o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona a § 17 vyhlášky č.
453/2000 Z.z. navrhovateľ priloží predpísané doklady.
14. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť začatie stavby
tunajšiemu stavebnému úradu do 10-tich dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné
uviesť číslo stavebného povolenia.
Pri realizácií stavby je stavebník povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov:
15. ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, dané vyjadrením č.j.: 15471/2012/O420-2 zo dňa 12.6.2012:
- pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný plniť požiadavky uvedené vo vyjadreniach zložiek
ŽSR (OR Košice a SHM), pri zabezpečovaní podkladov pre realizáciu stavby:
a) stavbou nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení,
b) priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor,
c) stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác
v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Bz 1 ( v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.),
d) stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na
prevádzku dráhy,
- stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby
v obvode dráhy (pri križovatke) a objedná dozornú činnosť na 6SR-OR Košice, SMSÚ Margecany,
- stavebník požiada ŽSR-OR Košice o zabezpečenie traťovej výluky (podľa potreby) v úseku
montážnych prác minimálne 1 mesiac pred realizáciou stavby,
- stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonávať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená
koľajová prevádzka,
- stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala
dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy,
- pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník
tieto uhradí v plnom rozsahu,
- skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo
pozemku ŽSR,
- stavebník najneskôr pri kolaudácii stavby odovzdá ŽSR – OR Košice, Sekcii ŽTS dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).
16. Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, uvedené v záväznom stanovisku č. 9835/2012/S4-V-No zo
dňa 4.12.2012:
stavba v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy musí byť zabezpečená proti požiaru, musí byť
vyhovené všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
- vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržovať a prispôsobovať prevádzke na železničnej trati
tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy,
- pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného
prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní úprav nakladať tak, ako je určené
zákonom o odpadoch,
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17. Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Košice okolie dané vyjadrením č.sp.
3/2012/02739 zo dňa 17.12.2012:
- v súvislosti so stavebným objektom SO 03 – Chaty, realizáciou novej trafostanice, VN a NN siete
križujúcej cestu III/546022 v obci Nálepkovo, je potrebné požiadať cestný správny orgán
o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8, § 18 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
- ak by malo dôjsť počas realizácie prác k obmedzeniu premávky na ceste III/546022 je potrebné
požiadať cestný správny orgán o určenie dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) cestného
zákona resp. o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 cestného zákona, po
predchádzajúcom posúdení ORPZ Okresným dopravným inšpektorátom v Spišskej Novej Vsi.
18. Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu dané vyjadrením č.
ORPZ-SN-ODI-3-083/2012 zo dňa 2.11.2012:
- prípadnú reguláciu dopravy budú realizovať výlučne len poučení a farebne označení pracovníci,
- v prípade akéhokoľvek zníženia viditeľnosti, pracovisko bude musieť byť osvetlené červeným alebo
oranžovým neoslnivým svetlom,
- musí byť dodržaná minimálna podjazdná výška káblov 4,5 + 0,50 m,
- podperné body musia byť umiestnené mimo dopravný priestor cesty III/546022.
19. Úradu Košického samosprávneho kraja, uvedené vo vyjadrení č. 4646/2012-RU16/480/2013-RU16/80
zo dňa 21.12.2012:
- stavebný objekt SO 03 – Chaty , v súbehu s cestou III/546022, musí byť umiestnený mimo cestného
telesa podľa cestného zákona. Výkopy musia byť realizované v súlade s STN 73 6005 Priestorová
úprava vedení technického vybavenia a STN 73 3050 Zemné práce, bez narušenia celistvosti cesty,
vrátane zabezpečenia výkopu pažením a primeraným označením výkopu. Po umiestnení
podperných bodov bude realizovaný spätný zásyp výkopu a spätná úprava terénu.
kríženie vzdušného VN a NN vedenia s cestou realizovať tak, aby podperné body, ani káble
nezasahovali do hlasného dopravného priestoru cesty v súlade s STN 73 6110. Voľnú podchodnú
výšku káblov nad cestou zväčšiť oproti normovej hodnote (STN 33 3300) o 0,5 m, pre možné
navýšenie nivelety cesty v prípade jej stavebných úprav v budúcnosti,
žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v plynulom odtekaní dažďovej vody z cesty, prekážku
v rozhľade účastníkov cestnej premávky, ani pevnú prekážku na ceste,
- pri preprave zeminy, vybúraného odpadu a stavebného materiálu nesmie dôjsť k prekročeniu
celkových povoleným hmotností nákladných vozidiel, ani nápravových tlakov,
- stavebník je povinný dodržať aj podmienky stavby Správy ciest KSK, stredisko Spišská Nová Ves
uvedené vo vyjadrení č. IU-2012/01077-2/4707 zo dňa 13.4.2012. Začatie realizácie stavby je
potrebné oznámiť Správe ciest KSK SaÚ Spišská Nová Ves (Ing.Šarišská) minimálne 5 pracovných
dní vopred. Zástupcu Správy ciest KSK je potrebné prizývať k odovzdaniu staveniska, na kontrolné
dni, k odovzdaniu a prevzatiu stavby.
20. Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica, č. 2012/00276/Tu
zo dňa 27.9.2012, ako orgánu štátnej vodnej správy:
- stavebník je povinný zabezpečiť povodňovú ochranu stavby počas celej jej životnosti na vlastné
náklady, dbať o jej riadnu údržbu, statickú bezpečnosť, zabezpečiť ju pred škodlivými účinkami
vôd, splaveninami a ľadom podľa § 47 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon),
- stavebník počas výstavby je povinný zabezpečiť splnenie podmienok uvedených vo vyjadrení orgánu
štátnej vodnej správy č. 2012/00204/Tu zo dňa 28.6.2012 a správcu toku Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice zo dňa 19.4.2012, č. CZ 8354/2012 ( nové podperné
body osadiť min. 5 m od brehovej čiary, pri neupravených tokoch podľa § 49 vodného zákona),
- pri prípadnom skladovaní nebezpečných látok počas výstavby, ich používaní a opravách zariadení
s obsahom nebezpečných látok musia byť dodržané požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z.
a prevádzkovateľ je povinný plniť povinnosti stanovené § 39 vodného zákona,
- stavebník resp. zhotoviteľ stavby je povinný neodkladne oznámiť prípady mimoriadneho zhoršenia
kvality vôd Slovenskej inšpekcii životného prostredia, IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd,
správcovi vodného toku a tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.
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21. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, podľa vyjadrenia č. 12-4990394-GL zo dňa 6.12.2012 je stavebník
povinný zabezpečiť:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia
riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho vedomia),
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať (Klein Štefan),
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so
súhlasom správcu siete.
Upozornenie:
Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie
nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny
poriadok).
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani
pripomienky k povoleniu stavby.
Stanoviská dotknutých orgánov: boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Odôvodnenie
Oznámením zo dňa 4.12.2012 stavebný úrad podľa § 61 stavebného zákona oznámil začatie
stavebného konania dotknutým orgánom. Účastníkov konania upovedomil o začatí konania verejnou
vyhláškou umiestnenou na úradnej tabuli v obci Nálepkovo. Pretože stavebnému úradu boli dobre známe
pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle
§ 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a stanovil lehotu
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.
Predložená žiadosť bola preskúmaná v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona. 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. Dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické
požiadavky na výstavbu.
K žiadosti boli doložené doklady a stanoviska dotknutých orgánov:
- Plnomocenstvo zo dňa 14.5.2012,
- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) zo dňa 10.12.2012, na
strane povinný: Ing. Miroslav Kačír a Mgr. Erika Kačírová, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice,
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 12-4990394-Gl zo dňa 6.12.2012,
- Stanovisko Orange Slovensko, a.s., č. KE-1523/2012-Re zo dňa 30.11.2012,
- Odborné stanovisko ev. č. 0049/40/13/FT/IS/E vydané TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Košice dňa
4.1.2013 z posúdenia konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia,
- Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi č. ORHZSN-ODI-3-083/2012 zo dňa 2.11.2012,
- Žiadosť o udelenie súhlasu na zásah do biotopov - odpoveď Obvodného úradu životného prostredia
Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica č. 2012/00491/De-dop. zo dňa 13.11.2012,
- Súhlas Obvodného úradu životného prostredia Spišská Nová Ves, stále pracovisko Gelnica č.
2012/00276/Tu zo dňa 27.9.2012, ako orgánu štátnej vodnej správy,
Súhlas – záväzné stanovisko Úradu pre reguláciu železničnej dopravy č. 9835/2012/S4-V-No zo
dňa 4.12.2012,
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Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ODI Spišská Nová Ves zo dňa 2.11.2012
č. ORPZ-SN-OI-3-083/2012,
Rozhodnutie Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Košice okolie zo dňa
4.12.2012 č.sp. 3/2012/02553 vo veci povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
pozemnej komunikácie č. III/546022 v k.ú. Nálepkovo,
Vyjadrenie OÚ CDaPK, Košice okolie č. 3/2012/02739 zo dňa 17.12.2012,
Vyjadrenie Správy ciest KSK, stredisko Spišská Nová ves č. IU-2012/01077-2/4707 zo dňa
13.4.2012,
Stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja č. 4646/2012-RU16/480/2013-RU16/80 zo dňa
21.12.2012

Podľa položky 60 písm. g) prílohy zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch bol
zaplatený správny poplatok vo výške 250,- € bankovým prevodom na účet obce Nálepkovo dňa 6.12.2012.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – obec Nálepkovo, Stredný riadok 348/1, 053
33 Nálepkovo. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Dušan Slivka
starosta obce
Doručí sa:
1. ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice
2. ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
3. Košický samosprávny kraj, Ostrovského 1, 040 01 Košice
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp.Nová Ves
5. Ing. Miroslav Kačír, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
6. Mgr. Erika Kačírová, Bielocerkevská 4, 040 22 Košice
7. účastníci konania – vlastníci pozemkov formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce
Na vedomie:
8. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. Obvodný úrad životného prostredia, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
10. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Hroncova 13, 041 61 Košice
11. Správa ciest KSK, Správa a údržba, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
12. OR PZ Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
13. OR HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
15. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
16. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, pracovisko Košice
Štefánikova 60, 040 01 Košice
17. ŽSR Bratislava, OR Košice, Sekcia Železničných tratí a stavieb, Kasárenske nám. 5, 041 50 Košice
18. ŽSR Bratislava, OR Košice, Sekcia riadenia dopravy, Kasárenske nám. 11, 041 50 Košice
19. ŽSR Bratislava, SHM, Regionálne pracovisko Košice, Štefánikova 60, 041 50 Košice
20. ŽSR Bratislava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, 040 01 Košice
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na mieste obvyklom v obci.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: 11.3.2013
Zvesené dňa: 26.3.2013

