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ROZHODNUTIE
Obec Sirk, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval podľa § 62
a § 63 stavebného zákona žiadosť stavebníka Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice,
o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Sirk - zriadenie DTS, úprava VN, NN a DP etapa I.“
v Sirku, na pozemkoch v katastrálnom území Sirk, v stavebnom konaní a po preskúmaní návrhu rozhodol
takto:
Líniová stavba „Sirk - zriadenie DTS, úprava VN, NN a DP etapa I.“ v Sirku, na pozemkoch KN-C 540/1,
530, 524/1 a 526 v katastrálnom území Sirk, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Projektová dokumentácia rieši zriadenie novej kioskovej trafostanice a kábelizaciou VN prípojky
a NN vývodov. Nová kiosková trafostanica sa umiestni do zelene vedľa príjazdovej poľnej cesty
na parcele KN-C 526 v katastrálnom území Sirk. Káblový VN prívod odbočí z jestvujúcej vzdušnej
prípojky V240 z mrežového podperného bodu V240_89, pokračuje v súbehu so štátnou cestou
č.III/2844 po jej ľavej strane. Na úrovni autobusovej zastávky križuje štátnu cestu a po jej opačnej
strane za odvodňovacou priekopou odbočí na miestnu poľnú cestu k trafostanici. NN vývody
sa zrealizujú káblami v zemi po poľnej ceste k najbližšiemu podpernému stĺpu NN siete. Pôvodná
trafostanica a VN prípojka sa zdemontujú. Po uložení káblového vedenia do výkopu a zasypaní
káblovej ryhy sa povrch upraví do pôvodného stavu. Po vytýčení trás podzemných inžinierskych sieti
sa v prípade križovania uloží VN kábel do chráničky tak, aby presahovala 1m po oboch stranách
križovaný objekt (komunikácia, siete). Realizáciou stavby sa dosiahne vyššia kvalita aj bezpečnosť
a spoľahlivosť distribúcie elektriny v danej lokalite. Stavenisko je prístupné pre mechanizmy
po miestnych komunikáciách.
2. Stavba sa zrealizuje podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej
Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice, Odbor projekty, Košice, zodpovedný projektant
Ing. Božena Kajňáková, autorizovaný stavebný inžinier, č. pečiatky: 4306*Z*A2, ktorá je súčasťou
tohto rozhodnutia. Zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného
úradu.
3. Pri realizácii stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a musí sa dbať na
ochranu zdravia osôb na stavenisku.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Meno dodávateľa investor ohlási stavebnému úradu
do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania.
5. Stavebník dodrží podmienky súhlasu Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-RA-OSZP-2019/000806-002 zo dňa 08.07.2019.
6. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611917538 zo dňa
24.06.2019.
7. Stavebník dodrží podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu Bratislava
č. SPFZ099767/2018 SPFS26237/2018 zo dňa 23.10.2018.
8. Počas realizačných prác budú vznikať odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pri nakladaní s nimi
je pôvodca odpadov povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Priestorová poloha stavby bude vytýčená právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
Meno právnickej alebo fyzickej osoby stavebník oznámi stavebnému úradu ešte pred začatím
stavebných prác.
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10. Stavba bude dokončená 31.12.2022.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Po ukončení stavby stavebník požiada stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Stavebný náklad: 145 000,- €.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci stavebného konania si v stanovenej lehote
neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.
Požiadavky uplatnené v územnom konaní a zapracované do podmienok územného rozhodnutia
sú záväzné pre stavebníka, neboli však predmetom prerokovania v stavebnom konaní.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti a podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Odôvodnenie
Stavebník Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, podal na tunajšom úrade žiadosť
o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „Sirk - zriadenie DTS, úprava VN, NN a DP etapa I.“
v Sirku, na pozemkoch KN-C 540/1, 530, 524/1 a 526 v katastrálnom území Sirk.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom verejnej správy a upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania a stanovil termín do 22.júla 2019 na uplatnenie námietok a pripomienok.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a podľa
osobitných predpisov, ani obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
K realizácii stavby poskytli svoje stanoviská: Obec Sirk, Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o ŽP,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Bystrica, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,
závod Revúca, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Revúca, Krajský pamiatkový úrad
Banská Bystrica, Východoslovenská distribučná a.s., Košice, Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií, Banskobystrická Regionálna správa ciest Banská Bystrica, Slovenská
správa ciest Košice, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, Ministerstvo obrany SR,
Agentúra správy majetku Košice, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, O2
Slovakia, s.r.o. Bratislava, Slovenský pozemkový fond Bratislava a Technická inšpekcia, a.s. Bratislava.
Ostatní účastníci stavebného konania si do stanoveného dátumu neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu
konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti rozhodnutia.
.
P o u č e n i e
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo
dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Obec Sirk. Toto rozhodnutie
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným správnym súdom.

Daniel Fakla
starosta obce
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:
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