MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 05.06.2019
Č.sp.: 1250/2019-Tk

ROZHODNUTIE
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podala
na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,
dňa 02.05.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod
Dielec – Rozšírenie NNK “ na pozemkoch parc.č. KN-C 4404/1, 3235/16,
3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E 4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky.
Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal návrh podľa ust. §-ov 35 a 36 stavebného zákona. Návrh posúdil podľa § 37, 38 stavebného
zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi , posúdil námietky, vyjadrenia účastníkov konania a takto
rozhodol:
podľa ust. § 39 ods. 1 a § 39a ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
povoľuje
umiestnenie stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “ na pozemkoch parc.č.
KN-C 4404/1, 3235/16, 3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E 4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky.
Popis riešenia stavebných objektov:
S0-01 - NN káblové vedenie - 420m
Napäťová sústava: 3+PEN 400/230V, 50Hz /TN-C.
Vedenie: (N)AYY-J 3x240+120mm2.
Existujúca NN skriňa PRIS 6 (Jedľová 3) sa vymení za skriňu PRIS 7 DIN0 VV 2/6 P2 IP2X.
Existujúci prívodný kábel A YKY-J 3x240+ 120mm2 a existujúce prípojky A YKY -J sa pripoja
do novej skrine. Z novej skrine sa vyvedie nové káblové vedenie (N)A YY-J 3x240+ 120mm2,
ktoré prekrižuje miestnu cestu (prekopaním) a potom bude vedené krajom miestnej cesty až po začiatok záhradkárskej oblasti, kde bude pokračovať krajom budúcej miestnej cesty (v súčasnosti je
to trávnatá plocha). Ukončí sa v novej skrini A - PRIS 1 O DIN 1 2/9 P2 IP2X . Na exist. p.b.A sa
zdemontuje skriňa VRIS 1 a namontuje sa nová skriňa VRIS 2 a zvodiče prepätia BOP-R 0,44/1
O. Z novej skrine VRIS 2 sa vyvedie nový kábel (N)A YY-J 3x240+ 120mm2, ktorý bude vedený
krajom miestnej (lesnej) cesty s rovným povrchom a ukončí sa v skrini B - PRIS 9 DIN] 3/7 P2
IP2X.

Trasa vedenia a umiestnenie nových NN skríň je uvedená v PD. Nové skrine PRIS a VRIS sa
uzemnia uzemňovacím pásikom FeZn 30x4mm, uloženým v káblovej ryhe. Nové NN káblové
bude v celej trase uložené v chráničke HDPE 0D110. Po zásype cca 30cm zeminou sa pokryje
výstražnou fóliou a následne sa káblová ryha zasype vykopanou zeminou.
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. NN káblové vedenie : 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK , bude umiestnené na
pozemkoch parc.č. KN-C 4404/1, 3235/16, 3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E
4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky v celkovej dĺžke 420m. Trasy budú umiestnené v zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Vladimírom Kročanom , č. opr. 1810*Z*2-3.
2. Stavba bude umiestnená v zmysle priloženej situácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto
rozhodnutia.
3. Rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácii :
a) OÚ OŽP Martin vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/005037 zo
dňa 06.02.2019
b) OÚ PLO, stanoviskom pod č. OU-MT-PLO-2018/011654-MIC-P zo dňa
31.07.2018.
c) OÚ OŽP Martin vyjadrením pod č. OU-MT-OSZP-2019/005075 zo
dňa 30.01.2019:
- So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skup. ,,17" stavebné odpady a odpady z demolácií - podľa Katalógu odpadov ust. Vyhláškou
MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorš. predpisov) požadujeme nakladať v
súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné prúdy odpadov; Nakladanie so stavebnými
odpadmi a odpadmi z demolácií, b. 1. až 4.) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v
znení neskorš. predpisov, pričom pôvodca odpadu (ten, kto uvedené práce
vykonáva -pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby) zodpovedá za
nakladanie s odpadmi (resp. zhromažďovanie atď.) podľa tohto zákona. a plní
povinnosti podľa§ 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).
Pozn.: -V zmysle ust.§ 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný
prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebn. prác, akje isté, že sa
materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopaný.
-To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytoč. výkopová zemina (využiteľný
stavebný odpad č.k. 17 05 06, ,,O", príp. iný z podskup. 17 05 ZEMINA .... )
použije na inom mieste, ako bola vykopaná.
-Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvale
zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozované
zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie (v špecifikovaných
položkách podľa zákona v platnom znení).
- Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii stavby požadujeme umiestniť,
zneškodniť na riadenej skládke odpadov a toto dokladovať investorom pri
kolaudačn. konaní stavby predloženými dokladmi (kópiami účtov, faktúr,
evidenciou -v súlade s ust. §§ 1 a 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o
evidenčn. povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov)
prevzatými od dodávateľov stavby (resp. vedenými pôvodcom odpadov ap.).
- Pre dočasné zhromažďovanie výkopovej zeminy počas realizácie stavby je
možné vytypovať lokality v k.ú., v dobe platnosti stavebn. povolenia, s
podmienkou súhlasu vlastníka, dotknutej obce, ako aj orgánov ŠOP SR, ŠSOPaK,
resp. OÚ Martin, PaLO.
d) SPP-D, a.s., vyjadrením pod č. TD/NS/0080/2019/Šo zo dňa 31.01.2019.
e) MV SR ORPZ ODI záväzným stanoviskom pod č. ORPZ-MT-ODI-4-009/2019
zo dňa 29.01.2019
f) Mesto Vrútky, stanoviskom pod č. MsÚ-1079/2019-Kra zo dňa 15.04.2019 –
umiestnenie RS situovať tak aby netvorili prekážku a neboli dôvodon zúženia
jazdného profilu plánovaných prístupových ciest a komunikácií.
g) KPÚ Žilina záväzným stanoviskom pod č. KPUZA-2018/15137- 2/63440/FUR zo
dňa 10.08.2018.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti.
Námietky účastníkov konania: neboli podané.
O d ô v o d n e n i e:
Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín – Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov, dňa 02.05.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “ na pozemkoch parc.č. KN-C 4404/1, 3235/16,
3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E 4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky.
Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal
návrh a začal územné konanie v danej veci.
Mesto Vrútky verejnou vyhláškou zo dňa 15.05.2019 vyvesenou dňa 20.05.2019, zvesenou dňa
05.05.2019, určilo termín ústneho pojednávania v danej veci v spojení s miestnou obhliadkou na
05.06.2019. Účastníci v konaní nepodali námietky.
Stavba – „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “ na pozemkoch parc.č. KN-C 4404/1,
3235/16, 3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E 4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky.
rieši NN rozvody na horeuvedené parcely v zastavanom území obce Vrútky.
Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky č.532/2002 Z.z, pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia
sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne
územného plánu zóny. Stavebný úrad rešpektoval umiestnenie stavby a jej začlenenie do územia
s náväznosťou na všeobecne záväzné právne predpisy chrániace verejné záujmy , predpokladaný
rozvoj územia podľa územného plánu mesta Vrútky.
Podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému
charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. Umiestnením stavby a jej
užívaním nie je zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby nie je v rozpore s ÚPD mesta
Vrútky , umožňuje napojenie na NN siete.
Podľa § 5 ods. 1 Vyhlášky č.532/2002 Z.z., pozemok určený na zastavanie musí svojimi
vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, umožňovať
uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie. Predmetná lokalita umožňuje uskutočniť
navrhovanú stavbu.
Podľa prvej vety § 37 ods.1 stavebného zákona, podkladom na vydanie územného rozhodnutia
sú územné plány obcí a zón. Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona , stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného
opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. Umiestnenie stavby : „ 10721-VrútkyPod Dielec – Rozšírenie NNK “ na pozemkoch parc.č. KN-C 4404/1, 3235/16,
3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E 4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky, bolo posúdené v zmysle
platného Územného plánu sídelného útvaru mesta Vrútky, v znení všetkých jeho zmien a doplnkov
a jeho záväzných častí vyhlásených VZN .
Z platnej ÚPD Vrútky vyplýva, že územie, na ktorom sa má navrhovaná stavba umiestniť,
z hľadiska cieľov a zámerov v nej navrhnutých, je s touto v súlade. Stavba nezasahuje do

ochranných pásiem.
K stavbe sa vyjadrili spoločnosti, štátne orgány a organizácie : Slovak Telekom, Energotel,
Ministerstvo obrany SR agentúra správy majetku, OÚ Martin, odbor starostlivosti o ŽP, OÚ Martin,
odbor štátnej a vodnej správy, OÚ Martin, odbor odpadového hospodárstva , Krajský pamiatkový úrad,
UPC BroadBand , SPP-Distribúcia , Regionálny úrad verejného zdravotníctva , OÚ Martin, odbor pozemkový a lesný, Stredoslovenská Distribučná a. s., 02 Slovakia s. r. o., OÚ Martin, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácii , OR PZ Okresný dopravný inšpektorát , Orange, ORHAZZ, OÚ
Martin, odbor krízového riadenia, Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Mesto Vrútky , Správa ciest
ŽSK, Slovenský pozemkový fond.
Stanoviská účastníkov konania a orgánov boli prejednané a zahrnuté do podmienok
povolenia. Na základe všetkých predložených podkladov stavebný úrad rozhodol tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni mesta Vrútky.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Mesto Vrútky.
Podané odvolanie má podľa § 55 ods.l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov odkladný účinok.
Po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní je možno podať návrh na
preskúmanie tohto rozhodnutia súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov : verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o
umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby,
stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom
pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na
15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods.2 zákona č.
71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres.

Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

.........10.6.2019.................

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

Príloha: Situácia

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta

Doručiť:
1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47
2. PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, Tvrdošín 027 44
3. Ing. Peter Poláčik, Hlavná 222, Štefanov nad Ondavou 027 44
4. Ing. Vladimír Kročan, Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín
5. vlastníci parciel : KN-C 4404/1, 3235/16, 3235/99,3235/98,4406,4408/3, KN-E
4406,4408/3,4405, v k.ú. Vrútky, KN-E: 3233, 3230, 3229, 3226, 3225, 3222, 3221, 3218,
3217, 3268, 3267, 3266, 3224/2, 3227/2, 3228, 3231, 3232, 3236, 4404, 3215/1, 3216/1,
3219/1, 3220/1, 3223/1, 3224/1, 3227/1 k.ú. Vrútky, KN-C: 3235/24, 3235/25, 3235/142,
3235/59, 3235/62, 3235/61, 3235/60, 3235/101, 3235/84, 3235/116, 3213/7, 3235/127,
3235/148, 3235/128, 3235/129, 3235/130, 3235/95, 3235/1, 3235/125, 3226/2, 3226/1,
3226/5, 3213/8, 3213/3, 3104/1, 3104/5, 3103/1, 3215, 3235/5, 3235/2 k.ú. Vrútky
6. Ing. Alojz Tomaga, J. Mazúra 4453/28, 036 01 Martin
7. SPP –D a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. OÚ ŽP , Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
9. OÚ Martin , OKR , Vajanského námestie 1, 036 01 Martin
10. OR ODI MT , Komenského 2, 036 01 Martin
11. KPÚ ZA , Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
12. MO SR –Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská
Bystrica
13. SPF , Búdkova 36, 817 15 Bratislava
14. Mesto Vrútky, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
15. a/a

