
Obec Jedľové Kostoľany
______________________________________________________________________________

Jedľové Kostoľany č. 297,  951 96 Jedľové Kostoľany  

Číslo:  62/2013-003-RB                                                V Jedľových Kostoľanoch dňa 19.4.2013 
  

Vec: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom  Čulenova  6,  Bratislava, PSČ 816 47,   IČO: 
36 361 518 -  žiadosť o vydanie  stavebného  povolenia  na  stavbu „Prístupové komunikácie 
a technická infraštruktúra k obytnej zóne č.1, Jedľové Kostoľany“,  v rozsahu stavebných 
objektov SO 04.1 Elektrická prípojka VN 22 kV; SO 04.2 Trafostanica - stavebná časť; SO 
04.3.1  Elektrické NN 1kV káblové rozvody - 1. etapa; PS 04  Trafostanica,  na umiestnenie 
ktorej Obec Obyce vydala územné rozhodnutie číslo 540/2012-005-RB zo dňa 12.12.2012.

STAVEBNÉ     POVOLENIE 
       

Obec  Jedľové Kostoľany,  ako vecne a miestne  príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 
zákona  číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov ďalej len stavebný zákon, 
prerokovala  žiadosť  stavebníka   Západoslovenskej  distribučnej,  a.s.,  so sídlom  Čulenova  6, 
Bratislava, PSČ 816 47,   IČO: 36 361 518 zo dňa 05.3.2013, o vydanie  stavebného  povolenia 
na   stavbu  „„Prístupové  komunikácie  a  technická  infraštruktúra  k  obytnej  zóne  č.1,  Jedľové 
Kostoľany“,  v rozsahu stavebných objektov SO 04.1 Elektrická prípojka VN 22 kV; SO 04.2 
Trafostanica - stavebná časť; SO 04.3.1  Elektrické NN 1kV káblové rozvody - 1. etapa; PS 04 
Trafostanica,  na umiestnenie ktorej Obec Obyce vydala  územné rozhodnutie číslo 540/2012-
005-RB zo dňa 12.12.2012, v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi 
konania   postupom  podľa   §60  a  §61  stavebného  zákona  a  po  jej  preskúmaní  podľa  §62 
stavebného zákona rozhodla takto.

Stavba „Prístupové komunikácie  a  technická  infraštruktúra  k obytnej  zóne  č.1,  Jedľové 
Kostoľany“, v rozsahu stavebných objektov

SO 04.1      Elektrická prípojka VN 22 kV
SO 04.2     Trafostanica - stavebná časť
SO 04.3.1  Elektrické NN 1kV káblové rozvody - 1. etapa
PS 04         Trafostanica
na pozemkoch „CKN“ parcelné číslo:  154, 156/1, 156/2, 156/6, 326,  329/1, 329/2, 330, 156/10
na pozemkoch „EKN“ parcelné číslo:  295, 371, 328/2, 328/3, 487, 509, 544/2, 544/3, 550/1,
katastrálne územie: Jedľové Kostoľany

sa   stavebníkovi   

Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova  6,  Bratislava, PSČ 816 47, IČO: 36 361 518

podľa    §66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e . 
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Základné údaje o povolenej stavbe:
Charakter stavby:   inžinierska stavby /§43a ods.3 písm.i) stavebný zákon/
                                líniová stavba /§139 ods.3 písm. d)  stavebný zákon/  
                                verejnoprospešná stavba  /§108 ods.2 písm.g)  stavebný zákon/
Stavebné objekty:
SO 04.1 Elektrická prípojka VN 22 kV
- Vybudovanie VN 22kV vedenia káblom  3 x NA2XS/F/2Y 1x95 v dĺžke 149 m s bodom 

pripojenia VN 22kV vedenie č.247 podperný bod č.21 
SO 04.2  Trafostanica - stavebná časť
- kiosková transfomačná stanica  TS0024,  typ EH6 výrobca Haramia
SO 04.3.1  Elektrické NN 1kV káblové rozvody - 1. etapa
- NN distribučný rozvod k bytovke  1.etapa NAYY J 4x240mm2 v dĺžke 39m
- NN distribučný rozvod /vyvedenie výkonu NN distribučné vedenie 2xNAYY-J   4x150mm2 v 

dĺžke 86m
PS 04  Trafostanica
- VN rozvádzač 2 polia - SF6 výrobca Moeller
- transformačná stanica typ TOHn 339/22 250kVA/9. rada - s nízkymi stratami
- NN rozvádzač 8 vývodov IP 2X/
Všeobecné údaje:  Predmetom projektu je riešenie  napojenia  nových odberateľov v časti  obce 
Jedľové  Kostoľany-  bytovky.  Pri  navrhovanej  ceste  pri  kotolni  sa  osadí  nová  kiosková 
trafostanica   typu  EH6.  Z nej  sa  urobia  nové káblové  rozvody pre  bytovky  a napojí  sa  z nej 
technológia  kanalizácie.  Kiosková  trafostanica  bude  dimenzovaná  do  výkonu  transformátora 
630kVA.  Pre  napojenie    nových  rozvodov  z kioskovej  trafostanice  bude  inštalovaný 
transformátor o výkone 250kVA. Celkovo z tejto trafostanice sa plánuje v budúcnosti zásobovať 
30 ks nových odberateľov bytového domu a min. 7 nových rodinných domov. Trafostanica bude 
pripojená na  VN linku číslo  247.
Vlastnícke vzťahy:
-pozemky „EKN“ parcelné číslo  371, 328/2, 328/3, 487, 509, 544/2, 544/3, 550/1, umiestnené  
mimo zastavaného územia obce:   iné právo  v zmysle  §139 ods.1, písm.c) stavebného zákona v 
nadväznosti na §11 ods.1 písm.f) s poukazom na §10 ods.1, písm.e) zákona číslo 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-pozemok „EKN“ parcelné číslo 295 a pozemky CKN“ parcelné číslo 154, 156/1, 156/2, 156/6,  
326,  329/1, 329/2, 330, umiestnené v zastavanom území obce:  iné právo  v zmysle  §139 ods.1, 
písm.a) stavebného zákona na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
-pozemok CKN p.č. 156/10: vlastníctvo stavebníka na základe LV č. 3324

Pre uskutočnenie povolenej stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba  sa  uskutoční   podľa   projektovej   dokumentácie  vypracovanej  Ing.Georgínou 

Cigáňovou,  Ev.č.4476*A*2-3.  Táto dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je 
neoddeliteľnou  súčasťou   tohto    rozhodnutia.   Prípadné   zmeny  si vyžadujú povolenie  
stavebného  úradu.

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

3. Pri stavbe dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických 
požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ako aj príslušné technické normy/STN/.

4. Stavba sa  bude prevádzať dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému 
úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

5. Stavba  sa  dokončí  najneskôr  do 24 mesiacov od  začatia  stavby.  Stavebník oznámi 
stavebnému  úradu dokončenie stavby a požiada  o   vydanie   kolaudačného  rozhodnutia.

6. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou 
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie 
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vybraných  geodetických  a  kartografických   činností  autorizovaným  geodetom  a 
kartografom. Za súlad priestorovej polohy  stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom 
konaní  v zmysle §75a ods.2 stavebného zákona zodpovedá stavebník. 

7. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa prevádzanej 
stavby.

8. Stavebníkovi sa k overenej  projektovej dokumentácii pripája štítok s označením stavby. 
Stavebník je povinný  pred začatím stavby tento štítok umiestniť na viditeľnom mieste pri 
vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až  do kolaudácie stavby.

9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 
štátneho stavebného dohľadu.

10. Stavba   nesmie  byť  začatá skôr, ako toto stavebné  povolenie  nadobudne  právoplatnosť.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Podmienky  vyplývajúce  z  osobitných  záujmov chránených  orgánmi štátnej  správy 

podľa osobitných predpisov v konaní podľa stavebného zákona:
12.1.  Elektrické zariadenia
          (Zsl. distribučná, a.s., vyj.č. CZ 13932-Pa-033/22400/2013 zo dňa 20.02.2013)
- V súbehu plánovanej stavby sa nachádza NN vzdušné vedenie ZSE Distribúcia , a.s.
- Pri výkopových prácach stavby v miestach kde dôjde pri stavbe ku križovaniu a súbehu s 

podzemnými  inžinierskymi  sieťami  Západoslovenská  energetika  Distribúcia,  a.s.,  je 
potrebné tieto siete vytýčiť.  Vytýčenie inžinierskych sietí  je potrebné dohodnúť na tel.č. 
037/7763125. Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a 
STN 73 6005

- Rešpektovať ochranné pásma energetických zariadení v zmysle Zákon č. 251/2012 Z.z.
- Pripojenie do Distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., je možné až po splnení podmienok 

Zmluvy o spolupráci č. 12/22400/042-ZoS  zo dňa 16.10.2012
12.2. Odpadové hospodárstvo 
        (OÚŽP Nitra, SP Zl.Moravce, vyj. č. 1900/2013/1419-02 F21  zo dňa 06.3.2013) 
- s  odpadmi  ktoré  vzniknú  počas  výstavby  nakladať  podľa  zákona  č.  223/2001  Z.z.  o 

odpadoch, vyhl.č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v 
znení vyhl.č.509/2002, vyhl.č.128/2004, vyhl.č.599/2005 Z.z., vyhl.č.301/2008 Z.z.,  vyhl.č. 
263/2010  Z.z.,  vyhl.  č.284/2001  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov  v  znení 
vyhl.č.409/2002 a vyhl.č.129/2004 Z.z. a v súlade so VZN obce o nakladaní s komunálnym 
a drobným stavebným odpadom

- ku  kolaudácii  predložiť  spôsob  nakladania  s  odpadmi,  ktoré  vzniknú  počas  výstavby 
predmetného objektu

12.3. Ochrana vôd
(OÚŽP Nitra, SP Zlaté Moravce,  súhlas č. 1900/2013/01081-002-F28 zo dňa 18.02.2013)

- Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie - spracovateľ Ing.Georgína Cigáňová, 
Ev.č.4476*A*2-3

- Vybudovanie  objektov,  v  ktorých  sa  bude  manipulovať  so  škodlivými  a  obvzlášť 
škodlivými   látkami  realizovať  v  zmysle  STN 92 0800 -  Požiarna  bezpečnosť  stavieb, 
Horľavé  kvapaliny,  Prevádzky  a  sklady  a  Vyhlášky  MŽP  č.100/2005  Z.z.,  ktorou  sa 
ustanovujú  podrobnosti  o  zaobchádzaní  s  nebezpečnými  látkami  ,  o  náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

- Dodržiavať ustanovenia §39 vodného zákona
- Zabezpečiť, aby pri vykonávanej činnosti nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality  vôd 

alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd. V prípade zistenia príznakov mimoriadneho 
zhoršenia  (únik  nebezpečných  látok  do  podzemných  vôd),  postupovať  v  súlade  s  §41 
vodného zákona
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12.4. Ochrana prírody a krajiny 
(OÚŽP Nitra, SP Zl.Moravce, vyj. č. Z/2012/0975-02 F29 zo dňa 13.9.2012)

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín  rastúcich 
mimo lesa v  zmysle §47 ods.1 zákona č.543/2002 Z.z., ktoré nebudú predmetom súhlasu na 
výrub drevín v súlade s §47 ods.3 4 zákona. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom 
priestore  stavby musia  byť  chránené pred poškodením alebo zničením (napr.  dreveným 
debnením,  zábradlím  a  pod.).  Pri  orezávaní  konárov  drevín  postupovať  v  zmysel  §17 
vyhlášky  č.  MŽP  SR  č.  24/2003  Z.z.  v  znení  vyhlášky  MŽP  SR   č.492/2006  Z.z.. 
Prekážajúce  konáre  stromov  sa  môžu  odstraňovať  len  do  takej  miery,  aby  nedošlo  k 
trvalému zničeniu ich ekologických a estetických funkcií, alebo k prípadnému odumretiu. U 
prác v blízkosti  stromovej vegetácie dodržiavať STN 83 7010. Ak nie je možnosť obísť 
koreňový  priestor dreviny, výkop sa musí v tomto priestore vykonávať ručne a nesmie sa 
viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa stromu. Vzdialenosť uloženia elektrického vedenia 
od drevín musí byť podľa platných STZN  z dôvodu predchádzania negat´ívnych zásahov 
do zelene počas údržby zariadení.

- Pri výkopových  a stavebných prácach nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku 
chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov, podľa §34 a §35 zákona. 
Podľa  § 35 ods.6  zákona sa nález  chráneného živočícha  v súvislosti  s  prípravou alebo 
uskutočňovaním stavby vzťahujú osobitné predpisy, t.j. §127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
zákona č. 229/1997 Z.z.

- Na prípadný výrub existujúcich drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas  Obce 
Jedľové Kostoľany v zmysle §47 ods.3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. a §17 vyhlášky MŽP 
SR č.24/2003 Z.z.  Súhlas na výrub drevín môže byť vydaný len v odôvodnených prípadoch 
a orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub primeranú náhradnú výsadbu 
alebo finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín (§95 zákona č. 543/2002 
Z.z.)  v  zmysle  §48  zákona  č.  543/2002  Z.z.,  pričom žiadateľ  pri  výsadbe  uprednostní 
geograficky pôvodné a tradičné druhy

- Pri výsadbách  drevín (najmä stromov) na danom pozemku požadujeme,  s ohľadom na 
výskyt nepredvídateľných živelných udalostí, vysádzať stromy, ktorých výška nepresiahne 
6m a taktiež v dostatočnej vzdialenosti od susedného pozemku (oplotenia), aby sa dreviny 
(stromy,  kroviny)  v  zmysle  §127  zákona  č.  40/1964  Zb.  (Občiansky  zákonník)  nestali 
príčinou  susedských  sporov.  V  prípade  nerešpektovania  tejto  podmienky  sa  stavebník 
vystavuje zbytočnému riziku súdnych sporov v občiansko-právnom konaní.

- Pri budovaní a rekonštrukcii nadzemného elektrického vedenia  OÚŽP požaduje na základe 
§4 ods.4 zákona použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.

12.5. Telekomunikačné zariadenia  
(Slovak Telecom a.s., vyjadrenie č. 12-42251014-ZM zo dňa 15.10.2012) 
Žiadateľ  je  pri  akýchkoľvek  prácach  ,  ktorými  môžu  byť  ohrozené  alebo  poškodené 
zariadenia,  je  povinný  vykonať  všetky  objektívne  účinné  ochranné  opatrenia  tým,  že 
zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené

- upozornenie  zamestnancov  vykonávajúcich  zemné  práce  na  možnú  polohovú  odchýlku 
±30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- upozornenie  zamestnancov,  aby  pri  prácach   v  miestach  výskytu  vedení  a  zariadení 
pracovali  s  najväčšou   opatrnosťou  a  bezpodmienečne  nepoužívali  nevhodné  náradie 
(napr.hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy 
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zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek  ohrozeniu a 
poškodeniu

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne číslo 12129
- overenie  výškového  uloženia  zariadenia   ručnými  sondami  (vzhľadom  na  to,  že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia  vykonané bez nášho vedomia) 
- v prípade  požiadavky  napojenia  lokality,  resp.  objektu  na  VSST  (verejná  sieť  ST)  je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
- v prípade  premiestnenia  telekomunikačného  vedenia  je  potrebné  vypracovať  projektovú 

dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne
- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel: 

0903722608
- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ 

na tel. čísle uvedenom  vyššie
- v prípade ,  že počas výstavby je potrebné zvýšiť,  alebo znížiť  krytie  tel.  káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
12.6. Vodárenské zariadenia
         (ZsVS a.s., OZ Nitra, vyj.č. 5744-21/2013 zo dňa  20.02.2013)
- V záujmovom území predmetnej stavby sa nachádza verejný vodovod v našej prevádzke 

(ďalej  IS). Pre realizáciou predmetnej  stavby požadujeme vytýčiť všetky inžinierske site 
príslušnými prevádzkovateľmi. IS  vytýčime na základe objednávky stavebníka za odplatu.

- Pri krytí, súbehu a krížení IS dodržať STN EN 805, STN EN 752 a súvisiacu STN 73 6005,  
zároveň dodržať ochranné pásmo IS podľa §19 zákona č. 442/2002 Z.z. 

12.7. Plynárenské zariadenia
         (SPP Distribúcia a.s., vyj.č. 41/Str.DPPRnr/2013  zo dňa 22.02.2013)
- Dodržať  ochranné  a  bezpečnostné  pásmo  („OP“;  „BP“)   už  existujúcich  plynárenských 

zariadení (§79 a §80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z.)
- Dodržať  minimálne  vzájomné  vzdialenosti  medzi  navrhovanými  a  jestvujúcimi 

nadzemnými,  podzemnými  objektmi  a  inžinierskymi  sieťami  tak,  ako  ich  predpisujú 
technické normy STN 73 6005  a STN 73 3050

- Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí cestou príslušných prevádzkovateľov - 
správcov vytýčenie všetkých existujúcich podzemných plynárenských zariadení

12.8. Ochrana pamiatkového fondu 
         (KPÚ v Nitre,  záv.stan. č. NR-12/2078-2/9706/Bis/Pvl  zo dňa 24.10.2012)
- KPÚ v Nitre vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej 

archeologickej  lokality,  požaduje  ohlásenie  začiatku  výkopových  prác  súvisiacich  s 
predmetnou  stavbou  najmenej  s  dvojtýždňovým  predstihom  Krajskému  pamiatkovému 
úradu  Nitra

- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa ustanovenia  §40 ods.2 a 3 pamiatkového oznámi nález najneskôr na druhý pracovný 
deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky 
KPÚ v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné 
dni  odo  dňa  ohlásenia.  Do  vykonania  obhliadky  je  nálezca  povinný  vykonať  všetky 
nevyhnutné  opatrenia  na  záchranu  nálezu  najmä  zabezpečiť  ho  proti  poškodeniu, 
znehodnoteniu zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť 
z pôvodného miesta nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 
výskumu. Podľa §40 ods.10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov 
súvisiacich  s  ohlásením a  ochranou nálezu  podľa  §40 ods.2  a  3  pamiatkového  zákona. 
Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100% hodnoty nálezu. 
Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.
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Rozhodnutie  o  námietkach  a  pripomienkach  účastníkov  konania:   účastníci  konania 
nevzniesli v uskutočnenom konaní žiadne námietky ani pripomienky

Toto stavebné povolenie  podľa §  67  ods.2  stavebného zákona  stráca  platnosť,  ak  sa  so 
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Stavebné  povolenie  a  rozhodnutie  o  predĺžení  jeho  platnosti  sú  záväzné  aj  pre  právnych 
nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:  

Obec  Jedľové  Kostoľany  ako  príslušný  stavebný  úrad,  na  základe  žiadosti   stavebníka 
Západoslovenskej distribučnej, a.s.,  so sídlom  Čulenova  6,  Bratislava,  PSČ 816 47,   IČO: 
36 361  518 zo  dňa  05.3.2013,  o  vydanie   stavebného   povolenia   na   stavbu  „„Prístupové 
komunikácie  a  technická  infraštruktúra  k  obytnej  zóne  č.1,  Jedľové  Kostoľany“,  v  rozsahu 
stavebných objektov SO 04.1 Elektrická prípojka VN 22 kV; SO 04.2 Trafostanica - stavebná 
časť;  SO 04.3.1   Elektrické  NN 1kV káblové  rozvody -  1.  etapa;  PS 04  Trafostanica,   na 
umiestnenie  ktorej  Obec  Obyce  vydala  územné  rozhodnutie  číslo  540/2012-005-RB  zo  dňa 
12.12.2012,  oznámením  číslo  126/2013-002-LK-215  zo  dňa  11.3.2013  oznámila  účastníkom 
konania  začatie   stavebného  konania  a  v  zmysle  §61  ods.2  stavebného  zákona  upustila  od 
miestneho  zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň o začatí konania upovedomila aj dotknuté 
orgány.

Súčasne upozornila účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky, pripomienky, 
stanoviská môžu uplatniť  najneskôr do  7 pracovných dní odo dňa  doručenia tohto oznámenia, 
inak sa na ne neprihliadne, resp. bude sa predpokladať, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasia. 

V rámci  tejto lehoty zo strany účastníkov konania námietky ani  pripomienky uplatnené 
neboli. Takisto ani upovedomené dotknuté orgány v lehote neuplatnili svoje stanoviská, resp. ich 
nedoplnili,  ani nepožiadali  stavebný úrad o predĺženie lehoty na posúdenie. Vzhľadom k tomu sa 
v  zmysle  §61 ods.5 stavebného zákona má  za  to,  že  so stavbou z  hľadiska  ich  sledovaných 
záujmov súhlasia.

Po preskúmaní žiadosti z  hľadísk uvedených  v ust. § 62 ods.1 a 3, § 63 stavebného zákona, 
po  vyhodnotení  stanovísk  a  vyjadrení  dotknutých  orgánov  stavebný  úrad  posúdil,  že 
uskutočnením  stavby  za  rešpektovania  podmienok  uvedených  v tomto  rozhodnutí,  nebudú 
ohrozené verejné záujmy ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. 

Stavebný úrad v zmysle  §62 ods.3 stavebného zákona,   v stavebnom konaní  zabezpečil 
stanoviská dotknutých orgánov a v zmysle  §66 ods.2 písm.e)  stavebného zákona   záväznými 
podmienkami  uskutočňovania  stavby  zabezpečil  plnenie  požiadaviek  uplatnených  v týchto 
záväzných stanoviskách podľa §140b stavebného zákona.

Zároveň  zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného 
technického vybavenia a napojenie na tieto siete.

Na  základe  vyššie  uvedených  skutočností  bolo  rozhodnuté  tak,  ako  je  to  uvedené  vo 
výrokovej časti rozhodnutia.
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Poučenie:  Proti tomuto  rozhodnutiu   je   možné podať   odvolanie   podľa §53 a §54, 

zákona číslo  71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov, do 15 dní odo dňa 
doručenia na Obec Jedľové Kostoľany.    

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho 
súdneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych  opravných prostriedkov.   

                            

                                                    
                                                                                                                     Dušan Kazimír 
                                                                                                                       starosta obce  

                             

Rozhodnutie sa doručí - účastník konania:
V súlade s ustanovím  § 69 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26 zákona 
číslo 71/1976 Zb.  o správnom konaní v znení  neskorších predpisov,   sa toto rozhodnutie 
oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou.   Doručenie tejto verejnej 
vyhlášky sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí  po dobu 15 dní  na úradnej tabuli  obce 
Jedľové Kostoľany a na internetovej stránke obce  www.jedlovekostolany.sk. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia.

1.     Obec Jed ové Kosto any ľ ľ  – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

.......................................................... ........................................................................
vyvesené dňa zvesené dňa

2.     Internet – stránka Obce Jed ové Kosto any ľ ľ  (www.jedlovekostolany.sk) – zverejnenie po 
dobu 15 dní :

.......................................................... ........................................................................
začiatok zverejnenia   dňa koniec zverejnenia   dňa

............................................................................
pečiatka obce  - podpis starostu obce
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