OBEC NÁLEPKOVO
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Stavebný úrad
Číslo: 1090/2014/SP-SU

v Nálepkove, 11.11.2014

Východoslovenská distribučná a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 599 361

STAVEBNÉ POVOLENIE
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361, v zastúpení
spoločnosťou ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 01 Košice, IČO: 44 324 600, dňa 13.8.2014 podala
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Záhajnica - úprava NN siete a výstavba trafostanice“
v katastrálnom území Nálepkovo na pozemkoch parc. č. registra: KN-C 3051/18, 3071/1, 3071/3, 3895/2,
3895/5, 3896/1 a registra KN-E 3070/2, 3070/3, 3081, 3082, 3087, 3088, 3092, 3094, 3097, 3098, 3102,
3103, 3107, 3108/1, 3109, 3112, 3113, 3116, 3117, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138/1, 3139, 3140/1,
3141, 3142, 3143, 3147, 3148, 3149/1, 5793, pre ktorú stavebný úrad obce Nálepkovo vydal rozhodnutie
o umiestnení stavby dňa 23.6.2014 pod číslom 501/2014/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 „Záhajnica - úprava NN siete a výstavba trafostanice“
v katastrálnom území Nálepkovo na pozemkoch parc. č. :
KN-C 3051/18, 3071/1, 3071/3, 3895/2, 3895/5, 3896/1,
KN-E 3070/2, 3070/3, 3081, 3082, 3087, 3088, 3092, 3094, 3097, 3098, 3102, 3103, 3107, 3108/1, 3109,
3112, 3113, 3116, 3117, 3132, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138/1, 3139, 3140/1, 3141, 3142, 3143,
3147, 3148, 3149/1, 5793
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.
Popis stavby
Úsek 01
Nová jednostĺpová trafostanica typu 10,5/20 s transformátorom o výkone 100 kVA. Nová VN prípojka pre
trafostanicu bude realizovaná vzdušným VN vedením samonosným káblom AXCES 3x70 o dĺžke 149 m.
Z navrhovanej trafostanice sa uskutočnia dva vzdušné vývody NN pre napojenie jestvujúcej vzdušnej siete.
NN vedenie sa uskutoční zlanenými vodičmi NFA2X 4x120 a HFA2X 2x25 pre verejné osvetlenie na
betónových stĺpoch. Minimálna vzdialenosť VN vodičov od zeme vo všetkých smeroch na miestach voľne
prístupných bude 5,6 m a nad komunikáciou 6,6 m. Pre uzemnenie trafostanice sa použije zemniaci pásik
FeZn 30x4 mm.
Úsek 02
Nové NN vedenie, ktoré sa uskutoční od existujúcej trafostanice 0903-00001- píla zlanenými vodičmi
NFA2X 4x120 a HFA2X 2x25 pre verejné osvetlenie na betónových stĺpoch. Trasa NN vedenia bude dva
krát križovať cestu III/546015. Vzdušné domové prípojky sa zrekonštruujú závesným káblom 4x16
AYKYz, zemné káblom 1-NAVY-J 4x25. Istenie prípojok bude v hlavných domových skrinkách, ktoré sa
umiestnia na betónových stĺpoch NN vedenia. Minimálna vzdialenosť NN vodičov od zeme vo všetkých
smeroch na miestach voľne prístupných bude 5 m a nad komunikáciou 6 m.
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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. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činnosti.
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.
6. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa
prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
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 2016.
9. Predpokladaný náklad stavby: 40 000,- € .
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. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nílez, je stavebník povinný postupovať
v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového
fondu alebo archeologickým ústavom.
14. Pred začatím prác je stavebník povinný z plochy skutočne zastavanej a spevnenej vykonať skrývku
humóznej vrstvy zeminy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavených častiach
parciel č. KN-C 3895/2, 3895/5 a 3896/4 v katastrálnom území Nálepkovo.
Pri realizácií stavby je stavebník povinný dodržať následne podmienky dotknutých orgánov:
15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., stanovisko SPHaB č.:CZ 23388/41000/2013 zo dňa 6.12.2013:
- betónové podperné body vzdušného NN vedenia sa nesmú umiestňovať v priestore vymedzených
pozemkov pozdĺž vodného toku (pobrežné pozemky), slúžiacim pre účely údržby koryta vodného
toku. Rešpektovať ustanovenia STN 736822 pri križovaní a súbehu vedení s vodnými tokmi,
- pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení môže správca vodného
toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu
a druhu vegetácie pri drobných vodných tokoch sú pozemky do 5 m od brehovej čiary,
- zahájenie prác je stavebník povinný oznámiť poverenému pracovníkovi prevádzkového strediska
Dobšiná telefonicky na tel.č. 0587941334, z dôvodu zabezpečenia stavebného dozoru, ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas výstavby,
- po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné
zameranie a výkresy skutočného vyhotovenia realizovaných stavebných prác,
- narušené trávnaté plochy ja stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu,
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-

prípadné zábery pozemkov v správe SVP, š.p. je nutné majetkoprávne usporiadať do kolaudácie
stavby,
správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté
užívaním vodných tokov.

16. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, vyjadrenie č. IU-2013/2732-2/12405 zo dňa 12.12.2014:
- pri križovaní cesty III/546015 so vzdušným vedením dodržať voľnú prejazdnú výšku na d vozovkou
v zmysle STN + 0,5 m, z dôvodu rezervy pre výhľadovú úpravu krytu vozovky a elektrické vedenie
viesť kolmo na os komunikácie,
- nové resp. vymenené podperné stĺpy situovať mimo teleso cesty a cestných pozemkov, aby netvorili
pevnú prekážku v súlade s § 18 ods. 3, § 20 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. ,
- zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať v priestore cestného telesa, po ukončení prác uviesť
okolitý terén do pôvodného stavu,
v prípade narušenia cestného telesa je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené
na cestnom telese a za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť počas realizácie prác. Za
neporušenosť cestného telesa v okolí zásahu stavebník ručí po dobu 5 rokov od ukončenia prác,
. - práce realizovať bez prerušenia cestnej dopravy, plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy musí byť
zabezpečená na základe spracovaného projektu dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ ODI
Spišská Nová Ves,
začatie a ukončenie prác je stavebník povinný v dostatočnom časovom predstihu oznámiť na
stredisku správy ciest, kde funkciu občasného stavebného dozoru bude vykonávať p. Šarišská.
17. Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu dané vyjadrením č.
ORPZ-SN-ODI-3-068/2014 zo dňa 1.8.2014:
- prípadnú reguláciu dopravy budú realizovať výlučne len poučení a farebne označení pracovníci
v zmysle § 4 vyhlášky č. 9/2009 Z.z.,,
- v prípade akéhokoľvek zníženia viditeľnosti, pracovisko na komunikácii 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/54615,
- najneskôr 1 mesiac pred začatím prác stavebník predloží návrh regulácie dopravy prenosným
zvislým dopravným značením v závislosti od miery zvláštneho užívania cesty III/54615 na OR PZ.
18. Okresný úrad Spišská Nová Ves, záväzné stanovisko č.OU-SN-OCDPK-2014/009946 zo dňa 18.8.2014:
- stavbu uskutočňovať v miestach podľa predloženej projektovej dokumentácie,
- pred realizáciou prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí
dotknutých predmetnou stavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu,
- počas vykonávania prác je zakázané na ceste III/54615 skladovať stavebný prípadne iný materiál,
- uskutočnením stavby nesmie byť ohrozená cesta III/54615 a bezpečnosť premávky na nej,
- pretože NN vedenie bude križovať cestu III/54615 je potrebné najmenej štyri týždne pred realizáciou
stavby požiadať odbor dopravy o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie (pohyb
mechanizmov na ceste), určenie dočasného dopravného značenia, prípadne čiastočnej uzávierky
cesty III/54615 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
19. Okresného úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GL-OSZP-2014/00023/De zo
dňa 22.1.2014 z hľadiska ochrany prírody a krajiny:
prípadný výrub drevín a krovín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) nutný pre realizáciu
projektu je možný iba na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody
a krajiny,
- v rámci všeobecnej ochrany živočíchov v súvislosti s realizáciou stavby používať také technické
riešenie, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu vtákov (§ 4 ods.
4 zákona o ochrane prírody a krajiny),
- s prihliadnutím na prostredie, v ktorom sa má stavba umiestniť doporučujeme jej realizáciu
v mimovegetačnom a momohniezdnom období (IX. – III.),
- všetky použité prostriedky a prípadné vzniknuté odpady budú bezprostredne po ukončení prác
odstránené vhodným spôsobom a dotknuté územie bude očistené od zvyškov uprataním,
- ukončenie všetkých prác bude oznámené písomne Okresnému úradu Gelnica, OSŽP za účelom
vykonania kontroly splnenia uložených podmienok.
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20. Okresného úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GL-OSZP-2014/00022/Tu zo
dňa 26.5.2014, ako orgánu štátnej vodnej správy:
- umiestniť podperné body minimálne vo vzdialenosti 5 m od brehovej čiary,
zhotoviteľ stavy počas výstavby a stavebník počas užívania stavby (jej časti na pobrežných
pozemkoch a v inundácii toku) sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami a zabezpečiť na vlastné náklady ochranu stavby 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),
- stavebné materiály a odpady pre realizácii neskladovať na brehoch vodných tokov, aby nedošlo k ich
splaveniu do toku,
- prevádzkovateľ VN a NN siete po realizácii stavby doplní novú TS do mapových podkladov
havarijného plánu a pri ich prevádzkovaní bude dodržiavať ustanovenia vodného zákona
a súvisiacich predpisov, predovšetkým pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami dodržiavať
ustanovenia § 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 realizácií je zhotoviteľ povinný vykonávať práce technickými zariadeniami vo vyhovujúcom
technickom stave tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
- 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.
21. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, podľa vyjadrenia č. 13-4986614-GL zo dňa 6.12.2013 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,
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so
súhlasom správcu siete.
22. 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.
23. 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.
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.
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Odôvodnenie
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361, v zastúpení
spoločnosťou ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 01 Košice, IČO: 44 324 600, dňa 13.8.2014 podala
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Záhajnica - úprava NN siete a výstavba trafostanice“
v k.ú. Nálepkovo. Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť a vzhľadom na to, že predložené doklady,
stanoviská a vyjadrenia neposkytovali dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby z hľadiska
záujmov sledovaných v stavebnom konaní, stavebník bol vyzvaný na doplnenie žiadosti a stavebné konanie
bolo prerušené.
Dňa 16.9.2014 stavebník doplnil svoju žiadosť o záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská
Nová Ves č. OU-SN-OCDPK-2014/009946 zo dňa 18.8.2014 vo veci povolenia výnimky zo zákazu
činnosti v ochrannom pásme cesty č. III/54615. Dňa 7.10.2014 doplnil podanie o Odborné stanovisko ev. č.
1273/40/14/FT/OS/E zo dňa 1.10.2014 vydané oprávnenou právnickou osobou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.,
pobočka Košice za účelom overenia plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením
konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia.
Oznámením zo dňa 7.10.2014 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 19.2.2014,
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. OZ Košice, Správa povodia Hornádu
a Bodvy č. CZ23388/41000/2013, CZ 23138/2013 zo 6.12.2013,
- Stanovisko obce Nálepkovo č. 1502/2013-SU zo dňa 10.12.2013,
- Stanovisko Orange Slovensko, a.s., č. KE-719/2013 zo dňa 4.12.2013,
- Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č. 13-4986614-GL zo dňa 6.12.2013,
- Vyjadrenie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., č. 14492/2013, 14577/2013
zo dňa 9.12.2013,
- Vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., č. TD/Hn/32287/2013 zo dňa 11.12.2013,
- Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-1-781/2013 zo dňa 12.12.2013,
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice č. KPUKE-2013/19301-2/81763/HT zo
dňa 16.12.2013,
- Vyjadrenie Správy ciest KSK č. IU-2013/2732-2/12405 zo dňa 12.12.2013,
- Vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OCDPK-2013/00577 zo dňa 11.12.2013,
- Vyjadrenie Okresného úradu Gelnica č. OU-GL-OSZP-2013/00130 zo dňa 9.12.2013 ako orgán
štátnej správy odpadového hospodárstva,
- Vyjadrenie Okresného úradu Gelnica č. OÚ-GL-OSZP-2014/00023/De zo dňa 22.1.2014 z hľadiska
ochrany prírody a krajiny,
- Vyjadrenie Okresného úradu Gelnica č. OU-GL-OSZP-2014/00022/Tu zo dňa 26.5.2014 ako orgán
štátnej vodnej správy,
- Súhlas Okresného úradu Gelnica č. OU-GL-OSZP-2014/000272/Tu zo dňa 30.5.2014 ako orgán
štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona,
- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru č ORHZ-SN1-467-004/2014 zo
dňa 22.5.2014,
- Stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves, Pozemkového a lesného odboru č. OU-SN-PLO2014/009563-2-Ku zo dňa 4.8.2014,
- Vyjadrenie ORPZ, Okresného dopravného inšpektorátu č. ORPZ-SN-ODI-3-068/2014 zo dňa 1.8.2014
- Záväzné stanovisko Okresného úradu Spišská Nová Ves č. OU-SN-OCDPK-2014/009946 zo dňa
18.8.2014
- Odborné stanovisko ev. č. 1273/40/14/FT/OS/E zo dňa 1.10.2014 vydané oprávnenou právnickou
osobou TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Košice.
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Podľa položky 60 písm. g) prílohy zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch bol
zaplatený správny poplatok vo výške 100,- € prevodom na účet obce Nálepkovo dňa 11.8.2014.
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 384/1,
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. Slovenský pozemkový fond, RO Poprad, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad
3. Helena Majkuthová, Cintorínska 658/6, 053 33 Nálepkovo
4. účastníci konania – vlastníci pozemkov formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce
Na vedomie:
5. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Okresný úrad Gelnica, OSŽP, Hlavná 1, 056 01 Gelnica
7. Okresný úrad Spiš. Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, OCDPK, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
10. Správa ciest KSK, Správa a údržba, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
11. OR HaZZ, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

