OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA
Číslo spisu:

Nám. SNP č. 13, 976 13 Slovenská Ľupča
OUSL-S2022/00498-VKL-ozn.
V Slovenskej Ľupči, dňa 13.04.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
a o upustení od ústneho pojednávania
Stavebník: spol. Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151,
podal dňa 12.9.2021 na základe písomného splnomocnenia v zastúpení spol. ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO: 36 433 721, na Obec Slovenská Ľupča žiadosť o vydanie
stavebného povolenia podľa § 68 a nasl. stavebného zákona, na zmenu stavby pred jej dokončením, pre
stavbu „12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK“ navrhnutú na pozemkoch v k.ú. Slovenská
Ľupča parc.č. KN-C 558, KN-C 1848/31 (KN-E 5-85), KN-C 1848/32, KN-C 554 (KN-E 2-350), KN-C
541/2, KN-C 1821/1 (KN-E 1-5077/1), KN-C 1821/2 (KN-E 1-5077/2), KN-C 535/2, KN-C 1821/2 (KN-E
1-5076), KN-C 2438/1, KN-C 2438/6, KN-C 2438/7, KN-C 2438/8, KN-C 2438/9, KN-C 2438/10, tak ako je
to zakreslené v situačnom výkrese v M 1.1000, č. výkresu 01.
Stavba bola povolená rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. OUSL-S2021/903, ev.č. 1088/2021-VKL/3 zo
dňa 25.11.2021 – stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona, ktoré dňa 27.12.2021 nadobudlo
právoplatnosť.
Podanie predmetnej žiadosti bolo vyvolané z dôvodu dodržania odstupovej vzdialenosti od existujúceho
vodovodu.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré je oznámené účastníkom konania verejnou
vyhláškou v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov.
Účastníci konania:
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina
– stavebník
Ing. Patrik Mikušiak, ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, Námestovo
– projektant
+ vlastníci susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka konania vyplýva z ustanovenia §
59 stavebného zákona:
Nakoľko predmetom konania je líniová stavba s veľkým počtom účastníkov konania, je stavebné konanie
danej stavby oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona.
Orgány štátnej a verejnej správy sú o konaní upovedomené jednotlivo.
Stavba bude realizovaná dodávateľsky – zhotoviteľom stavby bude spol. ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho
priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO 36 433 721.
Predmetnom tohto konania je posúdenie navrhovanej zmeny uvedenej stavby „12177-Slovenská ĽupčaZábrež-Rozšírenie NNK“ stavebníka, v nasledovnom rozsahu navrhovaných zmien:
- Rozšírením NN zemnej siete sa existujúca istiaca skriňa SR5.1 IBV vyloží mimo oplotený objekt
rodinného domu a nahradí novou istiacou skriňou 2-PRIS 6. Skriňa sa vreže do existujúceho NN
káblového vedenia 1-AYKY 3x120+70. Do novej istiacej skrine sa predĺžia a presmerujú existujúce
domové prípojky 2x ER Kulfas.
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-

Z novej istiacej skrine 2-PRIS 6 sa vyvedenie nové zemné NN káblové vedenie (N)AYY-J 3x240+120
SM/SM, vedené popri existujúcemu oploteniu popod odstavnú parkovaciu plochu a vjazdy k rodinným
domom, ktoré budú podstrelené pretlakom. Novým zemným vedením sa postupne pripoja nové istiace
skrine 2-PRIS 6, 3-PRIS 8.1, 4-PRIS 8.1 a 5-PRIS 9. Zapojenie NN siete je zrejmé z jednopólovej
schémy zapojenia. Presné trasovanie navrhovaného zemného vedenia a taktiež poloha realizácie
pretlakov je zrejmá zo situačného výkresu stavby.

Obec Slovenská Ľupča, zastúpená Mgr. Rolandom Lamperom – starostom obce, ako vecne a miestne
príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
platnom znení (ďalej „stavebný zákon“) po preskúmaní podkladov predmetnej žiadosti stavebníkov podľa § 8
s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a § 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v súlade s ustanovením § 68
a § 61 ods. 1 stavebného zákona

oznamuje
začatie stavebného konania
o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
a v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa
od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona uplatniť svoje námietky a stanoviská
najneskoršie v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky
stavebný úrad neprihliadne.
Do podkladov tohto konania môžu účastníci konania nahliadnuť na Obecnom úrade Slovenská Ľupča na
základe vopred dohodnutého termínu na č. tel: 048/47 232 27, alebo prostredníctvom elektronickej pošty – email: vladimir.kluciar@slovenskalupča.sk.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky
účastníci konania, inak v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že s predmetnou stavbou z
hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní danej stavby neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Na pripomienky a námietky vzťahujúce sa na časti navrhovanej stavby, ktoré nie sú týmto konaním dotknuté
a ktoré boli povolené v pôvodnom stavebnom povolení, stavebný úrad neprihliadne.
Stavebný úrad ďalej upozorňuje stavebníka, že v priebehu konania môžu nastať okolnosti, ktoré si budú
vyžadovať doplnenie podkladov žiadosti a ich následné prerokovanie v tomto stavebnom konaní.

.......................................................
Mgr. Roland Lamper
starosta obce Slovenská Ľupča
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Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania je oznámenie o začatí stavebného konania
na predmetnú stavbu doručené účastníkom konania, v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona, verejnou
vyhláškou. Dotknutým orgánom sa doručuje jednotlivo.
V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“) v platnom znení
musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom
doručenia tohto oznámenia, účastníkom konania.

Vyvesené dňa:..........................................................

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

Doručí sa:
Účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté sa uvedené oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.

Príloha:
Situácia stavby – formát A4
Na vedomie:
1. ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
2. Ing. Patrik Mikušiak, ELSPOL-SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. OkÚ BB – PLO, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. OkÚ BB – OSZP-OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6. OkÚ BB – OSZP-OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7. OkÚ BB – OCDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
8. OkÚ BB – OSZP/ŠVS, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Technická Inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
10. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
11. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
12. BBSK – odd. cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
13. BB RSC a.s., Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
14. KPÚ BB, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
15. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
16. StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
17. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
18. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 821 04 Bratislava
Co: spis
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