OBEC HOROVCE
020 62 Horovce 94
Č. j. SÚ-365/2020-04-TS1-20

Horovce 18. 09. 2020

STAVEBNÉ POVOLENIE
VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Žiadateľ

:

V zastúpení

:

Adresa

Stredoslovenská distribučná, a. s.
B I N Ó, s.r.o.
010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8
010 07 Žilina, Jaseňová 3223/34

:

Požiadal dňa
: 02. 07. 2020, doručil 09. 07. 2020, doplnil 16. 09. 2020 o vydanie stavebného
povolenia na líniovú
stavbu

„ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS
a rozšírenie NNK “

:

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Horovce pod č. j. SÚ-79/2020-05-TS1-20 zo dňa
26. 05. 2020, právoplatné a vykonateľné dňa 09. 07. 2020.
Obec Horovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
určený listom Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín listom č. OU-TN-OVBP2-2019/040013-003 zo dňa 17. 12. 2019 na územné konanie a vydanie
územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia a na kolaudačné konanie
a vydanie koaludačého rozhodnutia na stavbu „ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie
NNK “,, preskúmal žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti
rozhodol takto:
Líniová stavba

:

„ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS
a rozšírenie NNK “

v katastrálnom území : Horovce
na pozemku parc. č. : KN C 192, KN C 548/1, KN C 691/38, KN C 691/47,

KN C 691/64, KN C 691/65, KN C 691/127, KN C 691/55,
KN C 691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86,
KN C 691/222, KN C 691/223, KN C 691/282,
KN C 691/105, KN C 691/128 (všetky k.ú. Horovce),
KN C 156 – KN E 164/30 (k.ú. Dulov, okres Ilava),
KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava)
sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách (ďalej VTP) na výstavbu a o VTP na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

povoľuje
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Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba „ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK “ umiestnená na pozemkoch
parc. č. KN C 192, KN C 548/1, KN C 691/38, KN C 691/47, KN C 691/64, KN C 691/65, KN C
691/127, KN C 691/55, KN C 691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86, KN C 691/222, KN
C 691/223, KN C 691/282, KN C 691/105, KN C 691/128 (všetky k.ú. Horovce), KN C 156 – KN E
164/30 (k.ú. Dulov, okres Ilava), KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava), obec Horovce je
navrhnutá v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce v rovinatom teréne bude uskutočnená podľa
dokumentácie overenej stavebným úradom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia.
Prípadné podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení stavby
líniovej stavby. Za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
3. Povoľuje sa líniová stavba – umiestnenie novej kioskovej trafostanice a vybudovanie novej NN siete
s dostatočnou kapacitou na pripojenie nových odberných miest (OM) v danej lokalite. Stavba sa
vykonáva vo verejnom záujme.
Napäťová sústava:
VN – 3 AC 22kV, 50 Hz, 22kV – sieť s nízkoimpedančne uzemnením
neutrálnym bodom
3PEN, 230/400V, 50 Hz , TN – C
Námrazová oblasť:
Stredná
Znečistenie:
Malé - Z I
Projektovaná kapacita: VNK prípojka, Kiosková trafostanica, kábelový rozvodu NNK s osadením
pilierových prípojkových skriniek
Zaradenie EZ:
Podľa vyhlášky č. 508/2009 §3 príloha č.1, III. časť v závislosti od miery
ohrozenia ide o vyhradené technické zariadenie:
-s vysokou mierou ohrozenia skupiny "A" podľa bodu A.c) ako prenosová a
distribučná sieť elektrizačnej sústavy (VN časť trafostanice)
-s vyššou mierou ohrozenia skupiny "B" podľa bodu B ako technické
zariadenie elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty
(pre kioskovú trafostanicu VN/NN ako zariadenie s vysokým a nízkym
napätím).
Stupeň dodávky el. energie:
Podľa STN 34 1610 - 3. stupeň
Charakteristika územia :
Jestvujúce i navrhované elektrické rozvodné elektrické rozvodné zariadenia sa nachádzajú v
katastrálnom území obce Horovce a obce Dulov. Terén územia, kde bude stavba realizovaná je rovinatý.
Územie, ktorým navrhované vedenie prechádza, sa nenachádza v chránenej krajinnej oblasti ani v
ochrannom pásme zdroja pitnej vody. Terén nie je v celom rozsahu prístupný pre kolesové vozidlá.
NN rozvodná sieť a rozvody NN sú osadené na pozemkoch obce a súkromných vlastníkov.
Námrazová oblasť „S“ – stredná. Ochranné pásma: pre 1 kV a 22kV kábelové vedenie je ochranné
pásmo 1m na každú stranu. Vzdušné vedenie VN závesného kábla má ochranné pásmo 2 m na každú
stranu. V rozsahu celej stavby nedôjde k výrubom stromov a kríkov. Doprava materiálu a pracovníkov
na stavbu sa bude zabezpečovať kolesovými vozidlami po štátnych a miestnych komunikáciách,
poprípade na spevnených poľných cestách.
Súčasný stav :
Dôvodom stavby je napojenie nových odberných miest vpočte 17 žiadostí - (4x3x25A s kúrením) a
(13x3X32A) - výhľadové - cca 46 OM. Z uvedených dôvodov sa v predmetnej lokalite zrealizuje nová
kábelová prípojka VNK, osadenie novej kioskovej trafostanice a vybudovanie nového káblového
rozvodu NNK vrátane osadenia prípojkových skríň PRIS a rozšírenie jestv. distribučného kábelového
rozvodu.
Stavebno-technické riešenie stavby:
Úsek č.A/1.1 VNK prípojka pre novú TS
Napäťová sústava: 22 k V, 50 Hz. Ochrana pri poruche samočinným odpojením napájania.
Navrhovaný podperný bod (-2-) bude osadený v jestvujúcej trase závesného káblového vedenia 22DISTRI, medzi jestv. jednostĺpovou trafostanicou (-1-) a jestv. podperným bodom (-3-) linky č. 197,
úsek - 197/usek/50. Na PB bude osadený nový vodorovný úsekový vypínač (označený
197/uv/horovce_luhy). Jestv. závesný kábel 22-DISTRI sa skráti a napojí sa na prívodné svorky nového
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ÚV. Na vývodné svorky sa napojí závesný kábel 22-DISTRI v dĺžke 20m, ukončený na prívode jestv.
jednostĺpovej trafostanice (197/ts/horovce_luhy).
Úsek č.A/1.2. VN prípojka pre 197/ts/horovce_Iuhy
Navrhovaná VN prípojka pre novú distribučnú trafostanicu bude riešená VN zem. káblom o priereze 70
mm2 v dl. 580m, odbočením z nového PB, cez zvislý úsekový vypínač s integrovanou prepäťovou
ochranou (označený 197/uv/horovce_luhy.2). Umiestnenie VN prvkov je zrejmé podľa výkresovej časti.
Úsek č.A/1.3 Trafostanica Luhy.2
Napäťová sústava — 3 PEN ‚ 22 kV, 50 Hz - IT a 230/400V, 50Hz, TN-C. Ochrana pri poruche
samočinným odpojením napájania.
Trafostanica (zn. 197/ts/horovce_luhy.2) bude navrhnutá ako kiosková koncová do 630 KVA
s vonkajším ovládaním, typu MKP800, umiestnená podľa doloženej situácie. Počet NN vývodov - 6 (z
toho 2X rezerva). Požaduje sa elektronický ampérmeter EAM s displejom, pripojený cez skúšobnú
svorkovnicu. Transformátor s prevodom 22/0,42 kV - 160 kVA.
Úsek č.A/1.4 NN káblové rozvody - demontáž
Napäťová sústava — 3 PEN ‚ 230/400V, 50Hz, TN-C. Ochrana pri poruche samočinným odpojením
napájania.
Zdemontujú sa jestvujúce skrine PRIS v počte 2ks - zn. SR 6 Horovce - IBV č. 4 a zn. RIS 5 Horovce IBV c.1. podľa doloženej jednopólovej schémy a situácie.
Úsek č.A/1.5) NN káblové rozvody - montáž
napäťová sústava — 3 PEN ‚ 230/400V, 50Hz, TN-C. Ochrana pri poruche samočinným odpojením
napájania.
V lokalite budú realizované NN Káblové rozvody prostredníctvom NN zem. kábla o priereze 240mm2
v dl. 1140m. Tieto sa napoja z novej TS 197/ts/horovce_luhy.2. Pre pripojenie nových OM bude
realizovaná v novom NNK montáž nových rozpojovacích skríň PRIS v počte 20ks ( z toho 18ks nových
rozpojovacích skríň a 2ks vymenených rozpojovacích skríň). Domové prípojky k jednotlivým OM nie
sú predmetom tejto PD, budú riešené individuálne pre každého stavebníka.
Úsek č.A/1.6) Optochránička
V trase navrhovaných kábelových rozvodov do spoločného výkopu sa položí aj optochránička
v celkovej dĺžke 1275 m.
Zemné práce budú pozostávať z výkopu a záhrnu rýh pre káblové vedenia a pre osadenie trafostanice.
Zemné práce sa budú realizovať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a zariadení. Výkopy sa
budú prevádzať strojne v miestach tam, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu inžinierskych sietí, ručne.
Zemina, v ktorej sa budú prevádzať zemné práce, je tretej až štvrtej triedy.
Ochranné pásma: VN 22kV káblové vedenie a 1 kV káblové vedenie má ochrannú vzdialenosť 1m na
každú stranu. Ochranný priestor kioskovej trafostanice je železobetónový skelet.
Pre VT - a VVT - plynovody je potrebné dodržať vzdialenosť 5m od potrubia a 10m od odvodňovacích
ventilov u všetkých vedení do 35kV. V súvisle zastavanom území obcí je možné uvedené vzdialenosti
pre vedenie do 35kV zmenšiť až na 0,8m, u plynovodov len pre NTL a STL. Podľa čl. 6.31 je min.
vzdialenosť medzi stožiarom (kotvou, zemničom) a podzemným oznamovacím káblom 0,8m, u
chráneného kábla sa môže vzdialenosť zmenšiť na 0,3m. Spôsob ukladania káblov určuje STN 33 20005-52 (STN 34 1050).
Pred realizáciou stavby – začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie cudzích
inžinierskych sietí prípadne iných podzemných zariadení, ktoré by mohli byť realizáciou dotknuté.
Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky normy STN a PNE, prípadne ďalšie smernice, ako i všetky
zásady bezpečnosti pri práci. Po ukončení výstavby je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť užívateľom resp. majiteľom.
Vonkajšie vplyvy: (STN 33 2000-5-51)
Druh priestoru : VI - Vonkajšie priestory :
NEBEZPEČNÉ: AA7 / AB7 / AC1 / AD2 / AE3 / AF2/ AG1 / AH 1 / AK1 / AL1 / AM1 / AN2 / AP1
/ AQ2 / AR2 / AS2
4. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom, ktorú
vypracoval oprávnený projektant :
Binó, s.r.o., Ing. Štefan Binó, Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina
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5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práca a technických
zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržiavať STN vzťahujúce sa na plynárenské,
elektrické zariadenia a inžinierske siete, ako aj stanoviská dotknutých majiteľov inžinierskych sietí.
6. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ust. § 48 až § 53 stavebného zákona, upravujúce
požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách a o VTP na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, ako i podmienky a požiadavky
dotknutých orgánov uplatnené v rozhodnutí o umiestnení stavby a stavebnom povolení. Taktiež musia
byť dodržané podmienky :
a) Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku č. OU-PU-OKR2020/001328-002 zo dňa 26. 08. 2020 pre vydanie stavebného povolenia:
- súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a
rozšírenie NNK “ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
7. Stavba bude ukončená najneskoršie do dvanástich mesiacov od začatia stavby, podľa § 66,ods.2,
písm. h) stav. zákona, termín začatia stavby je stavebník povinný písomne oznámiť na stavebný úrad.
8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom : Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke
2927/8, 010 47 Žilina.
9. Vzhľadom na to, že stavebný úrad v zmysle § 75a, cit. stavebného zákona upúšťa od vytýčenia
priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s
projektovou dokumentáciou, stavebník.
10. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na
susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznikli je stavebník povinný tieto uhradiť
v plnom rozsahu.
11. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť si vytýčenie podzemných inž. sietí,
aby nedošlo stavebnou činnosťou k ich poškodeniu a zároveň je stavebník povinný požiadať príslušný
orgán o vydanie povolenia na rozkopanie verejného priestranstva, prípadne miestnej komunikácie a
podmienky tohoto rozhodnutia rešpektovať v plnom rozsahu.
12. Stavebný materiál môže byť skladovaný iba na pozemku stavebníka, nie na susedných pozemkoch,
verejnom priestranstve a komunikácii, aby skladovanie nepôsobilo rušivo na spoluobčanov.
13. Podľa § 46d, ods. 2 cit. stavebného zákona sú stavebník povinný viesť o stavbe stavebný denník
(jednoduchý záznam), ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám
a pracovníkom dotknutých orgánov.
14. Stavebník je povinný v čo najväčšej miere zachovávať a ochraňovať zeleň na nezastavaných
plochách v zmysle § 66, ods. 3, písm. d) stavebného zákona.
15. V prípade, že stavebník neukončí stavbu v termíne podľa bodu 7 tohto rozhodnutia, je stavebník
povinný najneskôr jeden mesiac pred uplynutím lehoty ukončenia stavby požiadať stavebný úrad
o predĺženie termínu ukončenia stavby.
16. Likvidáciu vzniknutého stavebného odpadu je stavebník povinný zabezpečiť v súlade so zákonom
o odpadoch.
17. Pri realizácii stavby musia byť použité také materiály a výrobky, ktoré neohrozujú bezpečnosť,
zdravie a životné prostredie. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov je stavebník povinný
predložiť pri kolaudácii stavby.
18. Po ukončení stavby je stavebník povinný podľa § 79 stavebného zákona podať návrh na kolaudáciu
stavby a pripojiť príslušné potrebné doklady v zmysle § 17 a 18 vyhl.č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Rozhodnutie o námietkach účastnčíky konania :
p. Emília Korená, bytom 020 62 Horovce 1 v liste zo dňa 31. 08. 2020 ako vlastníčka dotknutej
nehnuteľností - pozemku parc. č. KN C 192 podala následovné námietky:
1. K realizácii uvedenej stavby nemám zásadné pripomienky, len chcem pripomenúť, že na stavbe budú
určite použité ťažšie mechanizmy a bude poškodený môj pozemok KN C 192, tak žiadam po ukončení
prác vrátiť do pôvodného stavu. Myslím hlavne na vyjazdené koľaje po kolesách ťažkých mechanizmov,
prípadne podobné alebo iné poškodenie - námietke sa v y h o v u j e .
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2. Mám však aj novú pripomienku, ktorá nebola známa v prvostupňovom konaní. Mám v úmysle predať
časť pozemku KN C 192. Za týmto účelom je tam vykolíkovaná časť pozemku vo výmere 1000 m2.
Preto žiadam, aby kolíky, ktoré sú farebne označené, neboli poškodené, prípadne zničené alebo
vytiahnuté zo zeme. V prípade poškodenia alebo zničenia vymeriavacích kolíkov budem žiadať
finančnú náhradu za opakované vymeranie. Pre tento účel budem mať vyhotovenú fotodokumentáciu,
aby som mohla dokladovať prípadne poškodenie - námietke sa v y h o v u j e .
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť,
nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť
(§ 52 zák.č. 71/1967 Zb.).
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú podľa § 70 stavebného zákona
záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (stavebník, vlastníci susedných nehnuteľností).
Správny poplatok sa určuje podľa pol.č. 60 písm. g), ods. 1 zák. č.145/1995Z.z.o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 200 €, zaplatené bankový platobým príkazom na účet
obecného úradu Horovce, dňa 03. 07. 2020.
Odôvodnenie:
Dňa 02. 07. 2020 podal na tunajší stavebný úrad Stredoslovenská distribučná, a. s., sídlo Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení BINÓ, s.r.o., sídlo Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina
(splnomocnenie zo dňa 25. 09. 2019) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na inžiniersku líniovú
stavbu „ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK “, umiestnenú na pozemkoch parc.
č. KN C 192, KN C 548/1, KN C 691/38, KN C 691/47, KN C 691/64, KN C 691/65, KN C 691/127,
KN C 691/55, KN C 691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86, KN C 691/222, KN C 691/223,
KN C 691/282, KN C 691/105, KN C 691/128 (všetky k.ú. Horovce), KN C 156 – KN E 164/30 (k.ú.
Dulov, okres Ilava), KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava) v katastrálnom území Horovce,
obec Horovce, doručil 09. 07. 2020, doplnil 16. 09. 2020. Stavba sa vykonáva vo verejnom záujme.
Žiadateľ má súhlasné stanoviská k vybudovaniu predmetnej líniovej stavby od vlastníkov
dotknutých pozemkov (s obcou Horovce súhlasné stanovisko k realizácii stavby zo dňa 11. 12. 2019, s
p. Mgr. Natáliou Šmídekovou zmluvu o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 08. 01. 2020 na pozemok parc.
č. KN C 691/282 o výmere 25 m2 zo dňa 08. 01. 2020).
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Horovce pod č. j. SÚ-79/2020-05-TS1-20 zo dňa
26. 05. 2020, právoplatné a vykonateľné dňa 09. 07. 2020.
Stavebný úrad oznámil listom č. j. SÚ-365/2020-02-TS1-20 zo dňa 10. 08. 2020 začatie
stavebného konania podľa § 61, ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom
konania verejnou vyhláškou, nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upustil od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania a oboznámil ich, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr do
10. 09. 2020 a boli upozornení na skutočnosť, že svoje pripomienky a námietky môžu podať
najneskoršie v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne.
Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené v obci Horovce spôsobom v mieste obvyklým
v termíne od 11. 08. 2020 do 27. 08. 2020 a zároveň na webovom sídle obce. Oznámenie verejnou
vyhláškou bolo zverejnené v obci Dulov spôsobom v mieste obvyklým v termíne od 12. 08. 2020 do 27.
08. 2020 a zároveň na webovom sídle obce. Pri líniových stavbách stavebný úrad upovedomí účastníkov
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. Keď účastníci konania a ich pobyt nie je známi,
oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou (§ 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok).
Účastníčka konania p. Emília Korená, bytom 020 62 Horovce 1 v liste zo dňa 31. 08. 2020 ako
vlastníčka dotknutej nehnuteľností - pozemku parc. č. KN C 192 podala námietky týkajúce sa
prípadného použitia ťažkých mechanizmov a prípadného poškodenia jej pozemku parc. č. KN C 192
( hlavne vyjazdené koľaje po kolesách ťažkých mechanizmov, prípadne podobné alebo iné poškodenie)
a novej pripomienky – vykolíkovania časti pozemku, ktorá nebola známa v prvostupňovom konaní,
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ktorého časť má v úmysle predať (Za týmto účelom je tam vykolíkovaná časť pozemku vo výmere 1000
m2. Preto žiadam, aby kolíky, ktoré sú farebne označené, neboli poškodené, prípadne zničené alebo
vytiahnuté zo zeme. V prípade poškodenia alebo zničenia vymeriavacích kolíkov budem žiadať
finančnú náhradu za opakované vymeranie. Pre tento účel budem mať vyhotovenú fotodokumentáciu,
aby som mohla dokladovať prípadne poškodenie). .
Dôvod povolenia námietky č. 1 účastníčky konania :
Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina prostredníctvom
splnomocnenca Binó, s.r.o., sídlo Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina listom č. 11458 zo dňa 14. 09. 2020
odpovedala na pripomienky vlastníčky pozemku p. č. KN C 192 p. Emílie Korenej:
Na horeuvedenú stavu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby vedené pod č. SÚ-79/2020-05TSI-20 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2020.
Na predmetnom pozemku p.č. CKN 192 sa plánuje medzi dva existujúce podperné body – medzi
podperný stĺp a stĺpovú trafostanicu - do trasy existujúceho VN vzdušného vedenia v jeho ochrannom
pásme osadiť nový podperný bod, vecné bremeno tam reálne existuje a zemný kábel, ktorý sa plánuje
umiestniť v tej istej trase, túto existenciu nijako nezmení. Celá stavba je umiestnená v extraviláne obce.
Podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z §11 ods. g) – držiteľ povolenia môže vykonávať na cudzích
nehnuteľnostiach povolenú činnosť na zabezpečenie prevádzky existujúcej siete. Uložením zemného
kábla sa plánuje posilniť existujúci rozvod v lokalite, kde pribúdajú nové odberné miesta a kapacita
elektrickej energie je už nepostačujúca.
Spoločnosť BINÓ s.r.o. je splnomocnená na zastupovanie stavebníka v územnom a stavebnom konaní
pred stavebným úradom a ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy, ako aj v ďalších konaniach, ktoré
súvisia s vydaním povolení pre stavebníka SSD a.s. Žilina. Po ukončení konaní splnomocnenie stráca
platnosť a tým spoločnosť BINÓ s.r.o. nezodpovedá za samotnú realizáciu stavby a jej dôsledkov.
Pripomienka pani Korenej zo dňa 10.8.2020 bude súčasťou odovzdávacích dokladov a stavebník, ktorý
bude stavbu realizovať, bude s touto pripomienkou oboznámený.
Pred samotnou realizáciou je stavebník povinný uskutočniť vytýčenie stavby aj vytýčenie existujúcich
inžinierskych sietí, v prípade, že kolíky, o ktorých sa píše v podanej pripomienke pani Korenej, budú do
toho času na svojom mieste, mal by ich rešpektovať.
V bode č. 10 tohto stavebného povolenia je stavebník povinný, citujem : „ 10. Stavebné práce je nutné
vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a
majetku. V prípade, že by škody vznikli je stavebník povinný tieto uhradiť v plnom rozsahu “.
Dôvod povolenia námietky č. 2 účastníčky konania :
Detto ako námietka č.1 : Stredoslovenská distribučná, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
prostredníctvom splnomocnenca Binó, s.r.o., sídlo Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina listom č. 11458 zo
dňa 14. 09. 2020 odpovedala na pripomienky vlastníčky pozemku p. č. KN C 192 p. Emílie Korenej:
Na horeuvedenú stavu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby vedené pod č. SÚ-79/2020-05TSI-20 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.7.2020.
Na predmetnom pozemku p.č. CKN 192 sa plánuje medzi dva existujúce podperné body – medzi
podperný stĺp a stĺpovú trafostanicu - do trasy existujúceho VN vzdušného vedenia v jeho ochrannom
pásme osadiť nový podperný bod, vecné bremeno tam reálne existuje a zemný kábel, ktorý sa plánuje
umiestniť v tej istej trase, túto existenciu nijako nezmení. Celá stavba je umiestnená v extraviláne obce.
Podľa Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z §11 ods. g) – držiteľ povolenia môže vykonávať na cudzích
nehnuteľnostiach povolenú činnosť na zabezpečenie prevádzky existujúcej siete. Uložením zemného
kábla sa plánuje posilniť existujúci rozvod v lokalite, kde pribúdajú nové odberné miesta a kapacita
elektrickej energie je už nepostačujúca.
Spoločnosť BINÓ s.r.o. je splnomocnená na zastupovanie stavebníka v územnom a stavebnom konaní
pred stavebným úradom a ostatnými orgánmi miestnej štátnej správy, ako aj v ďalších konaniach, ktoré
súvisia s vydaním povolení pre stavebníka SSD a.s. Žilina. Po ukončení konaní splnomocnenie stráca
platnosť a tým spoločnosť BINÓ s.r.o. nezodpovedá za samotnú realizáciu stavby a jej dôsledkov.
Pripomienka pani Korenej zo dňa 10.8.2020 bude súčasťou odovzdávacích dokladov a stavebník, ktorý
bude stavbu realizovať, bude s touto pripomienkou oboznámený.
Pred samotnou realizáciou je stavebník povinný uskutočniť vytýčenie stavby aj vytýčenie existujúcich
inžinierskych sietí, v prípade, že kolíky, o ktorých sa píše v podanej pripomienke pani Korenej, budú do
toho času na svojom mieste, mal by ich rešpektovať.
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V bode č. 10 tohto stavebného povolenia je stavebník povinný, citujem : „ 10. Stavebné práce je nutné
vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a
majetku. V prípade, že by škody vznikli je stavebník povinný tieto uhradiť v plnom rozsahu “.
Po preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona bolo zistené, že
umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené v § 47 cit. stavebného zákona o všeobecných
technických požiadavkách na navrhovanie stavieb a ust. vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Požiadavky uplatnené v písomných stanoviskách sú zahrnuté v podmienkach stavebného
povolenia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto
po doplnení žiadosti potrebnými dokladmi bolo možné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. môžu podať účastníci konania proti tomuto rozhodnutiu
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky,
Hviezdoslavova 3, 911 011 Trenčín, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu – Obec Horovce,
Námestie slobody 32/4, 020 61 Horovce.
Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov poľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Milan V e l a s
starosta obce
Rozhodnutie sa doručí :
Účastníci konania :
1. Žiadateľ : Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení Binó, s.r.o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina
3x+overená PD
2. Projektant : Binó, s.r.o., Ing. Štefan Binó, Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina
3. Zhotoviteľ : Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Vlastníci pozemkov :
4. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94 KN C 548/1, 691/38, 691/55, 691/91, 691/105, 691/127, 691/128
5. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Z 682/13, V 236/13
6. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica
V 1759/13
7. p. Emília Korená, 020 62 Horovce 1
KN C 192
8. p. Jozefína Lukáčová, 020 62 Horovce 74
KN C 691/47
9. p. Ivan Vavrinec, 018 52 Pruské 91
KN C 691/64, KN C 691/65
10. p. Ing. Anna Mišíková, Bohunice 39, 018 52 Pruské
KN C 691/65
12. BODRO BB, s.r.o, Námestie Štefana Moyzesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
V 1508/08
13. p. Milan Živčic a manž. Zuzana, 020 62 Horovce 351
KN C 691/84
14. Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 911 02 Bratislava
V-391/2018-46/2018
15. p. Tibor Harvánek a manž. Andrea, 020 62 Horovce 350
KN C 691/86
16. Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
V 2575/2018-18/2019
17. p. Mgr. Natália Šmídeková, Nám. Š. Moyzesa 5650/2B, 974 01 Banská Bystrica v zast.
p. Ing. Ján Šmídek, Nám. Štefana Moyzesa 5650/2B, 974 01 Banská Bystrica
KN C 691/37, KN C 691/282, KN C 691/222, KN C 691/223
18. oprávnení z vecných bremien na pozemku parc. č. KN C 691/37
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19. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
KN C 156 – KN E 164/30, KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava)
- účastníkom konania sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou
Na vedomie :
20. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 11
21. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
22. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
23. Krajský pamiatkový úrad, Nová ul. 2, P.O.Box 148, 971 01 Prievidza
24. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
25. Okresné riaditeľstvo Hasičkého a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
27. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
28. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
29. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
30. MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica
31. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
32. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
33. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
34. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie ŠSS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
35. Slovenský vodohospod. podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 3/834, 921 80 Piešťany
36. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správca PSV I, 020 71 Nimnica
37. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
38. Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava
39. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
40. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O. Box 216, 850 00 Bratislava
41. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
42. SWAN, a .s., Borská 6, 841 04 Bratislava
43. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
44. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
45. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
46. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, DP Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
47. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
48. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94
49. Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Pruské
50. Okresný úrad, katastrálny odbor, Štefánikova 820, 020 01 Púchov - po právoplatnosti rozhodnutia
51. Stavebný úrad: TU!

