OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA
Nám. SNP č.13,976 13 Slovenská Ľupča

Číslo spisu:
Ev.č:

OUSL-S2022/00425
SP-08/2022

V Slovenskej Ľupči, dňa 27.04.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151,
v zastúpení EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, IČO 46 736 417, podal dňa
11.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 68 a nasl. stavebného zákona, na zmenu
stavby pred jej dokončením, pre stavbu „12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk", na
pozemku parc. C KN č. 698/2 v katastrálnom území Slovenská Ľupča, tak ako je to zakreslené
v situačnom výkrese v M 1.1000, č. výkresu 01.
Pozemok parc. C KN č. 698/2 v katastrálnom území Slovenská Ľupča je evidovaný na LV 1052 vo
vlastníctve Obce Slovenská Ľupča
Stavba bola povolená rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. OUSL-S2021/00262, ev.č. 717/2021/VKL
zo dňa 3.6.2021 – stavebným povolením podľa § 39a ods. 1 a § 66 stavebného zákona, ktoré dňa
17.07.2021 nadobudlo právoplatnosť.
Účastníci konania:
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
– stavebník
Ing. arch. Viliam Murgaš, Javornícka č.4, 974 11 Banská Bystrica
– projektant
+ Fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu
byť rozhodnutím priamo dotknuté
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
Stavba je realizovaná dodávateľsky – zhotoviteľom stavby je fy: EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C,
974 05 Banská Bystrica, IČO 46 736 417.
Predmetnom tohto konania je posúdenie navrhovanej zmeny stavby uvedenej stavby 12535 – Slovenská
Ľupča – Ľupčianska – rozšírenie NNK stavebníka, v nasledovnom rozsahu navrhovaných zmien:
- Nejedná sa o žiadnu zmenu v zmysle odsúhlasenej PD len o zaradenie opomenutého pozemku
parc. C KN č. 698/2 v katastrálnom území Slovenská Ľupča do trasy 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
P o v o ľ u j e zmenu stavby
„12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska - rozšírenie NNk"
pred jej dokončením
Rozsah stavby:
Projektová dokumentácia rieši spôsob zásobovania pripravovanej výstavby nových rodinných
domov v lokalite Slovenská Ľupča elektrickou energiou. Na existujúcom podpernom bode č.1 vzdušnej
siete na ulici Ľupčianska parc. C KN č. 698/2 v katastrálnom území Slovenská Ľupča JB 10,5m/10kN sa
umiestni nová istiaca skriňa VRIS1, ktorá sa napojí z existujúceho vzdušného vedenia AIFe6 4x50mm2.
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Do nej sa napojí NN zemný kábel /N/ AYY 3x240+120mm2, ktorý bude uložený v zemi po parcele SPF
KNE 2-3442. Zemný kábel bude ukončený v skrini 1 PRIS 7. Skriňa 1 PRIS 7 bude bod napojenia
nových rodinných domov.
Projektovú dokumentáciu spracoval:
Ing. Viliam Murgaš, Javornícka 4, 974 11 Banská Bystrica, autorizovaný stavebný inžinier číslo
oprávnenia *2278*Z*2-3.
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Navrhovaná káblová NN sieť(N)AYY 3x+120mm2 v dl.245m bude umiestnená na pozemku parc. č.
C KN č. 2958/5 (E KN č. 2-344/2) a parc. C KN č. 698/2 v katastrálnom území Slovenská Ľupča
v k.ú. Slovenská Ľupča podľa situácie v M 1:1000 č. výkresu 01 SO 01 - Rozšírenie NN siete+
optochránička dl=245,0m
2. Ostatné body pôvodného rozhodnutia o povolení stavby „12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska
- rozšírenie NNk" povolenej rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. OUSL-S2021/00262, ev.č.
717/2021/VKL zo dňa 3.6.2021 – stavebným povolením podľa § 39a ods. 1 a § 66 stavebného
zákona, ktoré dňa 17.07.2021 nadobudlo právoplatnosť, tak ako aj požiadavky vyplývajúce zo
záväzných stanovísk dotknutých orgánov - vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného a
technického vybavenia územia zostávajú v platnosti.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania.
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 (§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). Stavebník si príde
dať vyznačiť právoplatnosť na stavebný úrad Slovenská Ľupča.

Odôvodnenie:
Obec Slovenská Ľupča – stavebný úrad, po obdržaní a preštudovaní podkladov žiadosti stavebníka
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení
EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, IČO 46 736 417, podanej dňa 11.03.2022
žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „12 535-Slovenská Ľupča – Ľupčianska rozšírenie NNk", na pozemku parc. C KN č. 2958/5 (E KN č. 2-344/2) C KN č. 698/2 v katastrálnom
území Slovenská Ľupča, zistil že stavba bola povolená rozhodnutím Obce Slovenská Ľupča č. OUSLS2021/00262, ev.č. 717/2021/VKL zo dňa 3.6.2021 – stavebným povolením podľa § 39a ods. 1 a § 66
stavebného zákona, ktoré dňa 17.07.2021 nadobudlo právoplatnosť. Ďalej stavebný úrad zistil že
stavebník v konaní pozabudol uviesť parcelu C KN č. 698/2 v k.ú. Slovenská Ľupča evidovanej na LV
1052 vo vlastníctve Obce Slovenská Ľupča. Obec Slovenská Ľupča dňa 14.03.2022 vydala súhlas
k uskutočneniu stavby na predmetnej parcele. Zmena stavby nie je v rozpore s územným a funkčným
využitím pozemku podľa ÚPN Obce Slovenská Ľupča.
Stavebný úrad po preštudovaní predložených podkladov žiadosti dňa 17.03.2022 písomne pod č. OUSLS2022/00425-VKL-ozn. oznámil začatie stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej
dokončením podľa § 68 a § 61 ods. 1 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým rgánom štátnej
a verejnej správy a nakoľko stavebnému úradu sú známe náležitosti stavby a podmienky staveniska
z miestnej obhliadky zo dňa 24.4.2020, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania.
V oznámení konania stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány o podmienkach nahliadnutia do
podkladov konania ako aj o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k predmetu
konania.
V lehote oznámenia konania neboli zo strany účastníkov konania vydané písomné námietky k predmetnej
stavbe.
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Stavebníci k žiadosti predložili podklady a prílohy podľa § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..
Stavebný úrad po posúdení všetkých náležitostí podania a v zmysle záverov zo stavebného konania
usúdil, že umiestnením a uskutočnením objektov predmetnej stavby v územnom, stavebnom a stavebnotechnickom rozsahu uvedenom v tomto rozhodnutí, v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia a podľa
projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v tomto konaní, nebudú neprimerane ohrozené či
obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, záujmy obce ani verejný záujem.
Na základe uvedeného stavebný úrad vyhovel žiadosti stavebníka a rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej často tohto rozhodnutia.
V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal stavebníkov na rešpektovanie legislatívne a
normatívami určených podmienok pre realizáciu danej stavby a určil lehotu na dokončenie stavby.
Zároveň stavebný úrad v podmienkach rozhodnutia určil stavebníkom podmienky pre dokončenie a
kolaudáciu danej stavby.
Stavebníci za vydanie rozhodnutia dňa 17.03.2022 uhradili prevodom na účet Obce Slovenská Ľupča
správny poplatok v súlade s ustanovením pol. č. 60 g zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v
znení neskorších predpisov, vo výške 100,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať
odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, cestou stavebného úradu, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať
súdom v zmysle § 177 zákona č. 162/2015 Z.z. – Správny súdny poriadok.

.....................................................
Ing. Roland Lamper
Starosta obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V zmysle ust. § 26 ods.
2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť
toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Slovenská Ľupča. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. číslo
71/1967 Zb. o správnom konaní je toto oznámenie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli
Obce Slovenská Ľupča, ktorá je dostupná na webovej stránke Obce Slovenská Ľupča –
www.slovenskalupca.sk.

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

.......................................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
Príloha pre stavebníka:
1 x overená projektová dokumentácia (situácia v.č.01)
3/5

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.
Na vedomie:
1. Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina v zastúpení EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C,
974 05 Banská Bystrica,
2. OkÚ BB – OSZP-OH, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3. OkÚ BB – OSZP-OPaK, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4. OkÚ BB – PLO, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5. OR HaZZ Banská Bystrica, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica,
6. StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
7. StVS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
8. SPP-distribúcia a.s.-Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
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