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Zn.: 3288/2019/234 
Vybavuje: Ing. Ferencková 
Tel.: 052/4391205 
su@podolinec.eu 

   V Podolínci 03.07.2019 

 

STAV EBNÉ P OV OL ENIE  

verejná vyhláška 
 

Mesto Podolínec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.416/2001 
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC a v zmysle ust. § 46 zákona 
č.71/1967 Zb. vydáva rozhodnutie, ktorým 

p o v o ľ u j e  
v zmysle §66 stavebného zákona túto stavbu s jej základnými charakteristickými údajmi : 

  
stavbu: „Podolínec  - chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, 

trafostanice, odberné el. zariadenia“ 
miesto stavby: chatová oblasť, dolina Krížneho potoka, Podolínec 
na pozemku parc.č: KN-C 5953, 5959/1, 5959/2, 5960, 5958, 5955, 5954, 5859, 5860, 5394, 5393, 

5941, 5919, 5060, 5061, 5861/1, 4417, 5064, 5969, 5963, 5872, 5939, 5952, 
5962, 5938, 4406, 5041, 5878/1, 5884, 5886/1, 5886/2, 5916, 5917, 5918/1, 
5918/2, 5920, 5942, 5943, 5944, 5947, 5948, 5949/1, 5951, 5959/8, 5959/9, 
5959/10, 5959/7, 5959/6, 5959/4, 5959/3, 5068, 5075, 5069, 5062, 5044, 4987 
v k.ú. Podolínec 

druh stavby: 
kat. územie: 

líniová inžinierska stavba, verejnoprospešná stavba 
Podolínec, č.847674 

obec: Podolínec 
pre stavebníka: Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 

v zastúpení Ivan Valovič, Sv. Anny 288/11, 065 03 Podolínec 
projektant: Power System Management, s. r. o., Jelšová 2822/2, 040 22 Košice 

Ing. Vladislav Dufala, Matuškova 6, 040 11 Košice 
  
Popis stavby: 
 

Predmetná stavba sa nachádza v katastri mesta Podolínec a je územným plánom mesta určená ako 
verejnoprospešná. Bude zrealizovaná nová VN prípojka, ktorá bude na jej začiatku od parcely č. 5969 
realizovaná ako vzdušná, tvorená holými vodičmi s napojením na novo navrhovanú trafostanicu TS1, ktorá 
bude osadená na parcele 5959/1. Následne bude navrhovaná VN prípojka vedená už káblom v zemi pre 
napojenie novo navrhovanej trafostanice TS2. Uvedená trasa je vedená súbežne s existujúcou asfaltovou 
komunikáciou. Ďalej bude zrealizovaná výstavba NN rozvodov uložených v zemi. Po osadení nových 
kioskových trafostaníc sa osadia v rámci NN rozvodov nové poistné skrine, ktoré budú slúžiť pre pripojenie 
nových odberných miest. NN rozvody budú zrealizované uložením v zemi v plastovej chráničke HDPE 90 
a budú ukončené taktiež v trafostanici TS2.  

 
Objektová skladba: SO 01 VN prípojka 

SO 02 TRAFOSTANICE 
SO 03 NN ROZVODY 
SO 04 ODBERNÉ EL. ZARIADENIE 
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Projektované kapacity: 
   dĺžka/počet materiál    rozmery 
VN prípojka vzdušná: 535 m  holé vodiče 42-AL1/7-ST1A 
VN prípojka podzemná: 1235 m  zemný kábel 3x NA2XS2Y 1x70 
Trafostanice:  2 ks, kioskové TS1 -  koncová 100 kVA 22 kV 50 Hz     3000x1500x2570 mm 
     TS2 – priebežná 160 kVA 22 kV 50 Hz    3000x1500x2570 mm 
NN vedenie:    NAYY-J 4x150SE, v celej trase uložené v chráničke HDPE 90 
 
Pre  uskutočnenie stavby sa určujú  tieto  záväzné podmienky: 
 
1. Stavba   bude  uskutočnená  podľa   dokumentácie  overenej v stavebnom  konaní,  ktorá  je   súčasťou  

tohto   rozhodnutia. Prípadné  zmeny  nesmú  byť   vykonané  bez   predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 

2. Pri  uskutočňovaní  stavby  je  stavebník  povinný  dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Stavebné  výrobky  použité  v stavbe musia  spĺňať  vlastnosti podľa § 2 zákona č.90/1998 Z.z.  
o stavebných výrobkoch. 

4. Pri uskutočňovaní   stavby  dodržať    príslušné   ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, ktoré  upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu  §§ 48-53  a  
príslušné technické normy, ustanovenia STN. 

5. Pri vykonávaní prác je potrebné počínať si tak, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu okolia 
stavby, ničeniu zelene a k neporiadku na stavenisku. 

6. V prípade znečistenia komunikácie pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník zabezpečí jej pravidelné 
čistenie. 

7. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané odbornými pracovníkmi v zmysle STN a musí sa o nich 
urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie o preskúšaní uvedených inštalácií je potrebné doložiť 
ku kolaudácii stavby. 

8. Stavba sa  bude  uskutočňovať dodávateľsky,  dodávateľ bude vybraný na základe výberového konania. 
9. Stavebník je  povinný  pred  začatím stavby  umiestniť  štítok "Stavba   povolená"  na  viditeľnom   

mieste  pri  vstupe   na stavenisko  a  ponechať ho tam až do kolaudácie  stavby  (§66,ods.3 písm. j 
stavebného zákona). 

10. Stavebník pri  výkone  svojej funkcie nahradí škody  spôsobené tretím  osobám  podľa  osobitných 
predpisov  z  titulu  svojej zodpovednosti,  prípadne zabezpečí uvedenie veci do  pôvodného stavu. 

11. Stavebník je povinný písomne oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 
12. Stavba bude  dokončená  najneskoršie  do 12/2024. 
13. Stavebník je  povinný  plniť všetky podmienky, za  ktorých je stavba povolená, po doručení tohto 

rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné. 
14. Stavebník pred   ukončením  stavby  je   povinný  požiadať o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 

stavebného zákona. 
15. Najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby stavebník  predloží „vyhlásenie o parametroch“ v zmysle 

zákona NR SR č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a k zbudovaným výrobkom „vyhlásenie o zhode“ v zmysle zákona NR SR č.264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

16. Pred kolaudáciou stavby stavebník požiada Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP 
o vyjadrenie ku kolaudácii a preukáže sa potrebnými dokladmi, ako sa nakladalo s o vzniknutými 
stavebnými odpadmi.  

17. Stavebník – pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti ako držiteľ podľa 
§12, 14 zákona o odpadoch, kde v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva zhodnotí odpady pri 
svojej činnosti a nevyužité ponúkne na zhodnotenie, resp. zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať 
s odpadmi podľa tohto zákona. Zároveň si stavebník musí plniť povinnosti podľa platného schváleného 
VZN Mesta Podolínec o nakladaní s odpadmi. 

18. Stavebník umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí 
podmienky pre výkon dohľadu.  
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19. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií: 
 
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov – záväzné stanovisko č. KRUPO-2017/11542-
02/32902/UI zo dňa 02.5.2017: 
- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a §127 stavebného zákona v znení neskorších 

predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará 
Ľubovňa – vyjadrenie č. OU-SL-OSZP-2017/004181-002 zo dňa 02.05.2017 z hľadiska odpadového 
hospodárstva: 
- upozorňujú, že so stavebným odpadom vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je 

potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1, 2 zákona o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle 
hierarchie odpadového hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužité ponúknuť 
inému na zhodnoteniu, resp. zneškodnenie), viesť jeho evidenciu, ohlasovať ročné údaje z evidencie 
príslušnému okresnému úradu, 

- požadujú, aby stavebník, investor požiadal Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o ŽP 
o vyjadrenie ku kolaudácii v zmysle § 99 ods. 1 písm. b), bod 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a doložil a preukázal potrebnými dokladmi nakladanie s uvedenými stavebnými odpadmi. 

 
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará 
Ľubovňa – vyjadrenie č. OU-SL-OSZP-2017/004870-002 zo dňa 11.05.2017 z hľadiska štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny: 
- žiadajú dodržať požiadavku: každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické 

vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (§ 4 ods. 4 zákona 
č. 543/2002 Z.u.), 

- v prípade výrubu drevín z dôvodu umiestnenia stavby postupovať najmä v súlade so zákonom č. 
543/2002 Z.z. 
 

Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa – vyjadrenie 
č. OU-SL-PLO-2017/005342-VD zo dňa 25.05.2017 – súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodársky účel podľa predloženej projektovej dokumentácie za týchto podmienok:          
- Zabezpečiť, aby pri realizácii prác nedošlo k poškodeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností 

predmetnej a priľahlej poľnohospodárskej pôdy, 
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné 

využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestrením na inú parcelu 
poľnohospodárskej pôdy, 

- po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností 
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. požiadať o zmenu druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy n 
zastavanú, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu 
(kolaudačného rozhodnutia) a stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Stará Ľubovňa, 
katastrálny odbor. 

 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava – stanovisko č. SPFZ/2017/051985 zo dňa 
24.05.2017 – súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej PD za týchto podmienok: 
- stavebník na dotknutý pozemok najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej 

správe katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena 
v súlade so stavebným povolením, 

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF, 
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na 

doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, 
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe 

ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym 
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spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF 
 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
– stanovisko č. CS SVP OZ KE 1227/2019/6 zo dňa 26.04.2019: 
- začatie prác žiadajú oznámiť správe SVP min 7 dní vopred za účelom kontroly vykonávaných prác 

v miestach dotyku s tokmi v správe SVP, 
- nové podperné body (stĺpy) požadujú osadiť vo vzdialenosti min 5 m od ľavej a pravej brehovej čiary 

bezmenného ľavostranného prítoku potoka Krížny, 
- v prípade narušenia svahov korýt tokov, ako aj existujúcich opevnení tokov, požadujú ich úpravu do 

pôvodného stavu a zatrávnenie narušených svahov, 
- prípadný výrub brehových porastov na pozemkoch v ich správe nutné vopred odsúhlasiť s SVP, š. p., 
- na brehu vodných tokov v mieste ich križovania požadujú osadiť výstražné tabule, 
- prípadný záber pozemkov v správe SVP, š.p. majetkoprávne vysporiadať, 
- ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p. 
- po ukončení prác žiadame predložiť porealizačné zameranie skutočne zrealizovaného križovania 

a súbehu s tokmi v ich správe v digitálnej podobe. 
 
SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava – vyjadrenie č. TD/NS/0009/2019/Hy zo dňa 
03.01.2019: 

- v záujmovom území sa nachádza VTL plynovod DN 200 OCL, 2,5 MPa 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný 

na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské 
Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Dušan Boroš, tel. č. +421 52 242 5201) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu 
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 
odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností 
v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4,0 m na každú stranu od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do 
stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia 
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené 
SPP-D na tel. č. 0850 111 727, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 

http://www.spp-distribucia.sk/
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plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 
- v miestach križovania s VTL plynovodom požadujú uložiť elektrický kábel do betónovej (plastovej) 

tvárnicovej chráničky alebo korýtka presahujúcu o 2m na oboch stranách okraje križovaných vedení. 
 
      Stavba   nesmie  byť  začatá,   pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné 
povolenie stráca platnosť, ak do  dvoch  rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti  nebude stavba  
začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného  zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 
konania. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

O d ô v o d n e n i e  
Žiadateľ dňa 14.05.2019 požiadal stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Podolínec  - 
chatová oblasť, VN prípojka pre TS1 a TS2, NN rozvody, trafostanice, odberné el. zariadenia“ na pozemku 
parc. č. KN-C 5953, 5959/1, 5959/2, 5960, 5958, 5955, 5954, 5859, 5860, 5394, 5393, 5941, 5919, 5060, 
5061, 5861/1, 4417, 5064, 5969, 5963, 5872, 5939, 5952, 5962, 5938, 4406, 5041, 5878/1, 5884, 5886/1, 
5886/2, 5916, 5917, 5918/1, 5918/2, 5920, 5942, 5943, 5944, 5947, 5948, 5949/1, 5951, 5959/8, 5959/9, 
5959/10, 5959/7, 5959/6, 5959/4, 5959/3, 5068, 5075, 5069, 5062, 5044, 4987 v k.ú. Podolínec. 

Stavebný úrad podľa § 61 odst.1 stavebného zákona oznámil začatie stavebného konania 
účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. 
Účastníci stavebného konania boli upovedomení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, na neskôr podané námietky podľa § 61 odst. 3 
stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne. Stavebný úrad oboznámil dotknuté orgány, že ak v určenej 
lehote nepredložia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na 
posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov 
súhlasia. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

 Stavebník predložil k žiadosti všetky požadované podklady: plnomocenstvo od VSD, a. s. zo dňa 
30.05.2016, projekt vypracovaný oprávnenými projektantmi Power System Management, s. r. o. a Ing. 
Vladislavom Dufalom, autorizovaným stavebným inžinierom, právoplatné územné rozhodnutie č. 
3462/2018/290 zo dňa 17.09.2018, výpisy z listov vlastníctva, zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. 1210/3000/2018, 1211/3000/2018, 1213/3000/2018, zmluvu o uzavretí budúcej 
zmluvy – kúpnej zmluvy č. 1214/3000/2018, Stanovisko Ministerstva obrany č. ASMdpV-9-819/2018 zo dňa 
28. augusta 2018, záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO-2017/11542-
02/32902/Ul zo dňa 02.05.2019, súhlas k použitiu poľnohospodárskej pôdy od OÚ Stará Ľubovňa, 
pozemkový a lesný odbor č. OU-SL-PLO-2017/005342-VD zo dňa 25.05.2017, vyjadrenie OÚ Stará Ľubovňa 
č. OU-SL-OSZP-2017/004870-002 zo dňa 11.05.2017 z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. 
OU-SL-OSZP-2017/004181-002 zo dňa 02.05.2019 z hľadiska odpadového hospodárstva, č. OU-SL-OSZP-
2019/005254 zo dňa 17.05.2019 z vodohospodárskeho hľadiska, stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ 
v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL1 202-1/2017 zo dňa 09.05.2017, stanovisko Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Starej Ľubovni č. RÚVZ/2017/00605/HŽPaZ/183-001688 zo dňa 3.5.2017, súhlasné 
stanovisko Slovenského pozemkového fondu č. SPFZ/2017/051985 zo dňa 24.5.2017, stanovisko 
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., odštepný závod Košice č. CS SVP OZ KE 
1227/2019/6 zo dňa 26.04.2019, vyjadrenie SPP Distribúcia č. TD/NS/0009/2019/Hy zo dňa 3.1.2019, 
vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611833868 zo dňa 06.12.2018, vyjadrenie ORANGE SLOVENSKO a. s., č. 
KE-2553/2018 zo dňa 11.12.2018, vyjadrenie PVPS, a.s., Poprad č. O-9228/2017 zo dňa 04.05.2017, 
vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a. s. Košice č. 11438/2018 zo dňa 23.05.2018.  
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 Realizáciou stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani nepriamo ohrozené či obmedzené 
práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia svojím obsahom i 
rozsahom spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhl.č. 453/2000 Z.z., v znení noviel, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona. Vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania 
sú súhlasné, nie sú záporné ani protichodné. Na základe vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad rozhodol 
tak, ako sa uvádza vo výroku  tohto rozhodnutia a stavbu povolil. 

 

P o u č e n i e :  

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade mesta 
Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
       
Stavebník  je  povinný  požiadať tunajší  stavebný  úrad  po uplynutí  15 dňovej lehoty od doručenia 
rozhodnutia o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

         Mgr. Jaroslav Seman 
                      primátor mesta 
          v.r. 
           

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ 
v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec (na internetovej stránke 
mesta Podolínec). 

Vyvesené dňa :     04.07.2019                                                 Zvesené dňa : 19.07.2019 

 pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie a zvesenie vyhlášky: 
 
Stavebný úrad mesta Podolínec 
Ing. Jaroslava Ferencková 
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