OBEC

PLEVNÍK–DRIENOVÉ

Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové
Číslo: 302/2020-003 TS1/A-10

v Plevníku-Drienovom, dňa 31. 07. 2020

Verejná vyhláška
STAVEBNÉ POVOLENIE
Žiadateľ- stavebník: Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36442151, v zastúpení spoločnosťou ENData s. r. o., Poľanová 1578/37, 029 01
Námestovo, IČO: 46307303, podal dňa 18. 03. 2020 a v mesiaci jún 2020 doplnil žiadosť na
vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „11611-Plevník-Drienové - Rekonštrukcia
NNS a zahustenie DTS“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1479 (KN-E 9000/111), KN-C 1330
(KN-E 446, 447), KN-C 1329 (KN-E 445/1, 448/1, 449/1, 368/100), KN-C 746/1 (KN-E
9000/123), KN-C 590/2 (KN-E 9000/119), KN-C 410/12 , KN-C 1539/6 (KN-E 481/2, 480/2),
KN-C 410/31, KN-C 410/27, KN-C 410/66 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci
Plevník-Drienové.
Na uvedenú stavbu bolo dňa 28. 10. 2019 Obcou Plevník-Drienové vydané územné
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. 2019/547-TA5/A-10.
Obec Plevník-Drienové, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť
stavebníka podľa ustanovení § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po
preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Líniová stavba „11611-Plevník-Drienové - Rekonštrukcia NNS a zahustenie DTS“
na pozemkoch parc. č. KN-C 1479 (KN-E 9000/111), KN-C 1330 (KN-E 446, 447), KN-C
1329 (KN-E 445/1, 448/1, 449/1, 368/100), KN-C 746/1 (KN-E 9000/123), KN-C 590/2 (KNE 9000/119), KN-C 410/12 , KN-C 1539/6 (KN-E 481/2, 480/2), KN-C 410/31, KN-C 410/27,
KN-C 410/66 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci Plevník-Drienové sa podľa
§ 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

povoľuje .

I. Popis stavby :
podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť ENData s. r. o.,
Námestovo, Ing. Tomáš Šimurda –autorizovaný stavebný inžinier, v marci 2019:
Predmetom stavebného povolenia je rekonštrukcia trafostanice a rekonštrukcia NNS, ktorá
pozostáva z objektov:
SO 01 Rekonštrukcia trafostanice 100/Ts/plevník_dolina
SO 02 VN prípojka a montáž UO
SO 05 Montáž NN zemných káblov
SO 06 Demontáž
(vrátane PS 01 - Montáž jednostĺpovej trafostanice do 400 kVA). Objekty SO 03 a SO 04 nie
sú predmetom stavebného povolenia.
SO 01 Rekonštrukcia trafostanice 100/ts/plevnik-dolina: pozostáva z demontáže existujúcej
priehradovej trafostanice a montáž novej jednostĺpovej koncovej trafostanice s osadeným
novým transformátorom 160 kV a SVS so šiestimi vývodmi.
SO 02 VN prípojka a montáž UO: existujúci priehradový stožiar sa očistí, opatrí novým
náterom. Nová VN prípojka celkovej dĺžky 60 m sa zrealizuje odbočením so stožiara vodičom
3xPAS 1x120 MM2, 22 kV. Pred transformátorom sa osadí nový PB, na ktorý sa osadí úsekový
odpojovač UVEI 25/400.
Objekt SO 03 Rekonštrukcia NN vedenia a SO 04 Úprava domových prípojok nie sú
predmetom tohto stavebného povolenia, nakoľko sa jedná o výmenu jestvujúcich vzdušných
káblov za nové Retilens, s výmenou jestvujúcich podperných bodov za nové bez zmeny trasy
ako aj úprava jestvujúcich domových prípojok bez zmeny trasy, pričom podľa §56 stavebného
zákona pri stavebných úpravách existujúcich vedení, bez obmedzenia napätia a bez zmeny trasy
sa nevyžaduje ani ohlásenie ani stavebné povolenie.
SO 05 Montáž NN zemných káblov: z novej istiacej skrine na podpernom bode pri RD č. 245
bude vedený nový zemný kábel celkovej dĺžky 116 m do istiacej skrine VRIS na podpernom
bode pri RD č. 235.
SO 06 Demontáž vodičov, starej trafostanice a starých podperných bodov.
Trasa vedenia bude umiestnená čiastočne v intraviláne obce a čiastočne mimo zastavaného
územia obce Plevník-Drienové. Stavebník má k dotknutým pozemkom mimo zastavaného
územia obce iné právo v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktoré ho oprávňuje
zriadiť na pozemku vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu požadovanú stavbu.
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú podľa §11 ods. 8 vecnými bremenami, pričom
vlastníkovi nehnuteľnosti vzniká nárok na jednorazovú náhradu, ktorú si môže uplatniť
v zákonom stanovených lehotách u držiteľa povolenia.
V zastavanom území sú dotknuté pozemky parc. č. KN-C 590/2 (KN-E 9000/119), KN-C
410/31, KN-C 410/27, KN-C 410/12 vo vlastníctve Obce Plevník-Drienové. Stavebník má
s vlastníkom pozemkov uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo
dňa 04. 03. 2020. Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizácii stavby
porealizačným geometrickým plánom.
Súhlas k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely – dočasný záber
poľnohospodárskej pôdy parc. č. KN-C 410/12 a KN-C 410/31 vedených ako orná pôda a parc.
č. KN-C 1539/6 vedeného ako trvalé trávne porasty udelil Okresný úrad Považská Bystrica,
pozemkový a lesný odbor stanoviskom pod č. OU-PB-PLO-2019/014905-003 zo dňa
12.12.2019.
Povolenie na dočasné vyňatie lesných pozemkov z funkcií lesov a obmedzení využívania
funkcií lesov za účelom stavby „11611-Plevník-Drienové - Rekonštrukcia NNS a zahustenie
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DTS“ vydal Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor – odd. lesného
hospodárstva, rozhodnutím pod č. OU-PB-PLO2-2020/000989-011 zo dňa 21. 04. 2020.
II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť
vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať
geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických
a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení
priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu
a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013
Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným
požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53
stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné
technické normy.
6. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.
8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, ktorý bude určený výberovým konaním.
Stavebník oznámi meno, názov a adresu, sídlo zhotoviteľa stavby do 15 dní po výberovom
konaní, stavebnému úradu. Odborné vedenie stavby zabezpečí zhotoviteľ v súlade
s ustanovením § 46a stavebného zákona.
9. Stavba bude umiestnená v súlade s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby tak, aby boli
dodržané ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí
a nehnuteľností.
10. Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
11. Pred začatím stavebných prác v cestnom telese požiadať príslušný cestný správny orgán
o zvláštne užívanie cesty.
12. Podzemné
energetické,
plynové,
telekomunikačné,
vodovodné,
kanalizačné,
hydromelioračné vedenia, ktorého poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí, pri
vykonávaní zemných prác, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbehu
a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné dodržať STN 73 6005 a zabezpečiť
vytýčenie všetkých podzemných sietí.
13. Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.
14. Po ukončení prác budú dotknuté pozemky dané do pôvodného stavu.
15. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk účastníkov, stanovísk dotknutých orgánov štátnej
správy a správcov inžinierskych sietí :
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a) Akceptovať podmienky Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-PB-OSZP-2019/005053
zo dňa 16. 04. 2019, najmä:
 S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa
zákona o odpadoch a podľa predloženej dokumentácie a zaobchádzať takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.
 Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
 Odpady odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
 O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhl. MŹP SR č.366/2015
Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
 Odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku
odpadu a nakladaní s ním podľa vyhl. č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti.
 Stavebník je povinný podľa §99 ods.1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať
tunajší orgán štátnej správy OH o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu SP, zoznam druhov odpadov, ktoré pri
realizácii vznikli a spôsob nakladania s nimi t.j. predložiť doklad o odovzdaní odpadu
(faktúra, vážne lístky).
b) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany
prírody a krajiny vo vyjadrení zo dňa 23. 04. 2019 pod č.: OÚ-PB-OSZP-2019/005052-2
súhlasí za dodržania podmienok:
 Ak dôjde k výrubu drevín je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona
NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.
 Každý kto buduje, alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenia, je podľa
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, podľa §4 ods. 4 povinný
použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
 Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podľa §3 ods. 4,
podnikatelia a právnické osoby, ktoré svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich
zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce
k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia.
c) Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č.: OÚ-PB-OSZP-2019/005051 zo dňa
11. 04. 2019:
 Stavba sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy, nezasahuje
do žiadneho ochranného pásma vodárenského zdroja.
 Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami je potrebné
rešpektovať § 39 vodného zákona a vyhl. MŹP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach
havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 Upozorňujeme navrhovateľa, že SO 03 bude križovať vodný tok Drienovka ev. č. 342.
Niektoré podperné body budú umiestnené na pobrežnom pozemku vodného toku. Z toho
dôvodu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu podľa §27 odst.1 písm. a) vodného
zákona na križovanie vodného toku a umiestnenie podperných bodov. K žiadosti je
potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku Drienovka (Lesy SR Pov.Bystrica).
 Stavebník je povinný rešpektovať §31 vodného zákona, kde v chránenej
vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí
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všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob.
Počas výstavby budú práce prebiehať v bezprostrednej blízkosti vodného toku
a v brehovej línii útvaru povrchovej vody, čo môže spôsobiť dočasné zmeny fyzikálnych
(hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie brehov, zakaľovanie toku najmä
pohybom stavebných mechanizmov a prísun materiálu, ktoré sa môžu lokálne prejaviť
narušením bentickej fauny a ichtyofauny, najmä poklesom jej početnosti. Z tohto dôvodu
je potrebné zabezpečiť a urobiť potrebné opatrenia, aby sa zamedzilo úniku ropných
alebo znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.
Pri akomkoľvek stínaní a odstránení stromov a krov v koryte vodného toku, na
pobrežnom pozemku vodného toku a v inundačnom území vodného toku, je potrebné
požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na niektoré činnosti podľa § 23 ods.1
vodného zákona.

d) Akceptovať podmienky súhlasu Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a vodného zákona
pod č.: OÚ-PB-OSZP-2019/014381-002 zo dňa 15. 11. 2019:
 Pri stavebných prácach dodržiavať ochranné opatrenia, aby nedošlo k úniku
znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a pôdy.
 Počas stavebných prác koryto vodného toku udržiavať v čistom stave, ukladať predmety
do vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je
zakázané.
 V prípade poškodenia brehov alebo dna vodného toku je potrebné ich uviesť do
pôvodného stavu.
 Dodržať podmienky určené správcom vodných tokov – LESY SR, š. p. OZ Považská
Bystrica v stanovisku pod č. 750/240/2019 zo dňa 10. 07. 2019.
 Udržiavať stavbu v riadnom stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby
umožňovala plynulý prietok vody a nehatený odchod ľadu, neohrozovala bezpečnosť
osôb, majetku.
e) Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor
pozemkový a lesný pod č. OU-PB-PLO-2019/005061-002 zo dňa 17. 04. 2019:
 V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, postupovať
v zmysle §17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane PP a požiadať o trvalé odňatie
dotknutých parciel.
 Pri dočasnom zábere do 1 roka, treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie
poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 zákona č. 220/2004 Z.z.
f) Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor
pozemkový a lesný pod č. OU-PB-PLO-2019/014905-003 zo dňa 12. 12. 2019, k povoleniu
dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy, najmä:
 Vstup na poľnohospodárske pozemky je povolený len na nevyhnutný čas
v predpokladanom termíne 06/2020 do 31. 05. 2021, vrátane uvedenia
poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
 Pred začatím prác je potrebné vykonať skrývku humusového horizontu pôdy do
biologicky účinnej hĺbky humusového horizontu pôdy v zmysle predloženej bilancie
skrývky, ktorú vypracovala odborne spôsobilá osoba a túto udržiavať v nezaburinenom
stave po dobu dočasného záberu.
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Po ukončení prác, skrývku ornice použiť na spätné zahumusovanie dočasne odňatej
pôdy a uviesť poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, v zmysle predloženého
návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
Ukončenie záberu nahlásiť na Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný
odbor a zvolať komisionálnu obhliadku.

g) Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica,
pozemkový a lesný úrad, orgán štátnej správy lesného hospodárstva pod č. OU-PB-PLO2019/008579-002 zo dňa 26. 06. 2019, ktorý súhlasí s umiestnením stavby na lesných
pozemkoch za dodržania podmienok, najmä:
 Stavebník je pred začatím prác povinný v zmysle § 32 zákona o lesoch oznámiť
obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva rozsah, účel
a dobu trvania tejto činnosti najmenej 15 dní vopred.
 Po skončení nevyhnutných rekonštrukčných pozemných prác je stavebník alebo ním
poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu.
 Pri stavebných prácach nebudú ohrozované ani obmedzované práva obhospodarovateľa
lesných pozemkov.
 Lesné pozemky nebudú používané ako skládka stavebného materiálu.
 Počas výstavby dodržiavať príslušné protipožiarne zásady v blízkosti lesa.
h) Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyjadrenia Lesov SR š. p.,
OZ Považská Bystrica (správca vodného toku) zo dňa 10.7.2019 pod č.750/240/2019:
 Stavebník je povinný dbať, aby pri stavbe neunikli do vôd látky škodiace vodám
a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
 Terénne a iné úpravy budú navrhnuté a realizované tak, aby zostal zabezpečený
bezproblémový príjazd mechanizmov ku brehu toku a k okolitým lesným porastom.
 Zároveň Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica upozorňujú na dodržiavanie zákona
č.364/2004 Z. z. o vodách §47 o ochrane vodných tokov a ich korýt - ods.1) a 3), písm.
a),b), c).
 Stavebný materiál a výkopovú zeminu neukladať do korýt vodných tokov a ich
ochranných pásiem.
 Lesy SR š. p., OZ Považská Bystrica nezodpovedajú za prípadné škody na pozemku
a stavbách investora.
i) Rešpektovať záväzné stanovisko Okresného úradu Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácii zo dňa 25.4.2019 pod č. OU-PB-OCDPK-2019/005068-002,
najmä:
 NNS vedenie a nové podperné body požadujeme umiestniť mimo teleso cesty III/1960.
 PD stavby žiadame prerokovať so správcom cesty III/1960.
j) V plnom rozsahu rešpektovať podmienky záväzného stanoviska OR Policajného zboru
v Považskej Bystrici, ODI zo dňa 26.04.2019 pod č.ORPZ-PB-ODI-40-038/2019, najmä:
 Predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby.
 Dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií,
ako aj príslušným cestným správnym orgánom.
 V rámci našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky)
požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby dotýkala pozemných komunikácií (telies
ciest a ich ochranných pásiem) len v čo najnevyhnutnejšom rozsahu.
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 Pri prípadnom zemnom križovaní stavbou dotknutých pozemných komunikácií
požadujeme využiť technológiu riadeného pretláčania.
 Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisťovaniu vozovky (zabezpečiť
neodkladné odstránenie prípadného znečistenia), taktiež nesmie byť ohrozená plynulosť
a bezpečnosť cestnej premávky.
 Osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú
viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby.
 Stavebník zabezpečí v dostatočnom predstihu informovanosť ODI o začiatku a konci
realizácie prác, najmenej 3 dni vopred.
 Povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných
komunikácií a ich ochranných pásiem do pôvodného stavu.
 Predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného
dopravného značenia, ktoré bude prípadne použité počas stavebných prác.
k) Rešpektovať podmienky vyjadrenia Správy ciest TSK Trenčín zo dňa 03.05.2019 pod
č. SC/2019/1129-2, najmä:
 Nové podperné body budú umiestnené 3 m od krajnice cesty III/1960, minimálne však
0,6 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy tak, aby netvorili pevnú prekážku.
 Križovanie cestného telesa III/1960 bude realizované vzduchom a káblové vedenie bude
umiestnené min. 6 m nad niveletou cesty.
 Počas prác nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa.
 Stavebnou činnosťou nesmie byť narušený jestvujúci odvodňovací systém cesty
III/1960.
 Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti
a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisťovaniu povrchu vozovky.
 V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť
na vlastné náklady.
 Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do
pôvodného stavu.
 Povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa vydá na požiadanie stavebníka príslušný
okresný úrad, odbor cestnej dopravy a PK.
 Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a rešpektovať jeho
usmernenia.
l) Stavebník bude akceptovať podmienky dané vo vyjadrení obce Plevník-Drienové zo dňa
18. 04. 2019 pod č. 357-1/2019 :
 Žiadame posunúť stĺpy č.4 a 7 bližšie k ceste III/1960 nakoľko parcely, na ktorých sú
teraz umiestnené sú v zmysle schváleného územného plánu určené na IBV. Posunutím
stĺpov by došlo k lepšiemu využitiu dotknutých parciel.
 Žiadame posunúť stĺpy č.16, 17 a 18 bližšie k ceste III/1960 nakoľko v uvedenej lokalite
dochádza k častým poruchám vedenia (naposledy 10.3.2019 došlo k rozsiahlej poruche
pádom stromu, pretrhnutím vedenia a poškodením stĺpov), nakoľko sa uvedené stĺpy
a vedenie nachádzajú pod strmým svahom , rastúce stromy sa neudržiavajú a siahajú na
vedenie, čo má za následok časté poruchy distribúcie elektrickej energie.
m) Akceptovať podmienky vyjadrenia Slovenského pozemkového fondu – Bratislava,
Regionálny odbor Považská Bystrica zo dňa 19.08.2019 pod č.SPFS47145//2019/RO-7:
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Nakoľko budú stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov parc.č. KNE
453/1, 445/1, 447, 448/1, SPF súhlasí s umiestnením stavby za podmienok:
 Stavba sa vykoná vo verejnom záujme, čo musí byť zrejmé z územného rozhodnutia.
 K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov NV.
 Po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť
využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni ma 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 dotknuté pozemky
previesť na žiadateľa a zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutými pozemkami.
 Všetky náklady, ktoré žiadateľ vynaloží v súvislosti s konaním, sú jeho vlastnými
nákladovými položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu.
n) Rešpektovať podmienky vyjadrenia Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. Považská
Bystrica pod č. 2893/23/2019 zo dňa 3.5.2019 :
 Podľa predloženej situácie so zakreslením trasy, sa na mieste realizácie pri RD č.267
pozemky parc. č. KNC 986, 987 a RD č. 529, pozemky KN-C 410/47, 410/48 nachádza
v okraji miestnej komunikácie verejný vodovod D 110 v správe PVS a.s. po oboch
stranách potoka Drieňovka.
 Na základe uvedeného je investor povinný najneskôr pred zahájením stavebných prác
zabezpečiť vytýčenie všetkých inž. sietí v správe PVS a.s. v dotknutom území, ktoré
vykoná PVS a.s. na základe písomnej objednávky.
 Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS
a pri umiestňovaní stavby pevne spojenej so zemou (napr. skrine VRIS, podperné
body...) aj ochranné pásmo verejného vodovodu v súlade so zákonom NR SR
č.442/2002 Z.z. v platnom znení, § 19 odst.2 a 5.
 Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu Protokol
o vytýčení sietí v správe PVS a.s., Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a vlastný Protokol
o dodržaní ochranného pásma verejného vodovodu, ktoré budú podpísané majstrom
prevádzky kanalizácií PVS a.s.
 V ostatnej trase rekonštrukcie sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS a.s.
o) V plnej miere akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom a. s. Bratislava
zo dňa 18.06.2020 pod č.6612016437, nakoľko dôjde do styku so sieťami elektronických
komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s. r. o.,
vrátane všeobecných podmienok ochrany SEK.
p) Rešpektovať v plnom rozsahu podmienky vyjadrenia SPP-D a. s. Bratislava k PD pre
stavebné povolenie z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem PZ, najmä:
 Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení, na základe písomnej objednávky.
 V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky , SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100 m.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa, najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností, z dôvodu potreby prevádzkovania PZ.
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Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne, bez použitia mechanizmov.
Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D a. s. na vykonanie kontroly,
výsledok ktorej bude zaznamenaný do stavebného denníka.
Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s ním prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D.
Odkryté plynovody, káble ostatné inž.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.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení,
a/alebo ich ochranných a 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 90601.
Stavebník nesmie v ochrannom pásme PZ v zmysle §79 a 80 zák. o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

q) TÜV SÜD Slovakia s. r. o. Banská Bystrica vydala dňa 02. 12. 2019 odborné stanovisko pod
č. 7165022286/30/19/ET/OS/T pre overenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
posúdením konštrukčnej dokumentácie VTZ, za podmienky:
 V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu
a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného
zariadenia.
 Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
 Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky
r) Podľa §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zák.č.50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v prípade zistenia resp. narušenia archeologických
nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ohlásiť
nález KPÚ Trenčín priamo, alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný
urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález musí byť ponechaný
bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,
najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín 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 iba oprávnená osoba, podľa vyššie
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uvedeného, metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne
oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do
desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, ktorá
obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní
a fotodokumentáciu nálezovej situácie. V súlade s §44a pamiatkového zákona, záväzné
stanovisko podľa § 30 odst.4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho
vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.
s) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Považskej Bystrici vydal súhlasné
záväzné stanovisko zo dňa 30. 04. 2019 pod č. A/2019/00797-2-HŽPaZ.
t) Okresné riaditeľstvo HaZZ Pov.Bystrica vydal súhlasné stanovisko dňa 26.04.2019 pod
č.ORHZ-PB1-331-001/2019 bez pripomienok. Zároveň žiada toto stanovisko spolu
s overenou PD predložiť pri kolaudačnom konaní.
u) Okresný úrad Pov.Bystrica, odbor krízového riadenia vydal súhlasné záväzné stanovisko dňa
16.10.2019 pod č.OU-PB-OKR-2019/012269-002 EC1.
v) Rešpektovať vyjadrenie SSD a. s. Žilina k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie
zo dňa 21. 11. 2019 pod č. 11611, najmä:
 S technickým riešením podľa predloženej PD, súhlasíme.
 V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných
elektroenergetických zariadení.
 V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť existujúce podzemné a nadzemné siete
a zariadenia technického vybavenia.
 Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov
nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich
zmluvách o zriadení vecného bremena.
 Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s katalógom prvkov
a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na webových stránkach.
16. Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri
výkone štátneho stavebného dohľadu.
17. Počas výstavby je stavebník povinný viesť stavebný denník, ktorý spolu s projektovou
dokumentáciou bude kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného
dohľadu.
18. Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. Marca 2011, ktorým sa
ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa
zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L88, 4.4. 2011) a zákonom č. 133/2013 Z. z.
o stavebných výrobkoch navrhnutými v projekte.
19. Výstavbou nedôjde k poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti
výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné požiadať príslušný
orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.
20. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým
alebo fyzickým osobám podľa platných predpisov.
21. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.
22. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí stavebník
doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady uvedené v § 17
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vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných
výrobkov.
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: stavebník - Stredoslovenská distribučná
a. s. Žilina podala písomnú námietku ku stavebnému konaniu listom zo dňa 17. 01. 2020:
Ako účastník konania – stavebník podľa zákona č. 50/1976 Zb. § 59 podávame námietku
k súhlasom osôb, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom nachádzajúcich sa
mimo zastavaného územia obce a podmieňujú kolaudáciu stavby buď vykonaním záznamu
do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena alebo uzatvorením zmlúv o zriadení
vecného bremena. Takého podmienky sa nachádzajú najmä v stanovisku Slovenského
pozemkového fondu. S uvedenými podmienkami nesúhlasíme a na základe uvedeného ich
žiadame v stavebnom konaní zamietnuť.
Námietke sa vyhovuje.
Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
odst. 1 správneho poriadku.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,
nebola stavba začatá.

Odôvodnenie:
Žiadateľ- stavebník: Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení spoločnosťou ENData s. r. o., Poľanová 1578/37, 029 01
Námestovo, IČO: 46307303, podal dňa 18. 03. 2020 a v mesiaci jún 2020 doplnil žiadosť na
vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „11611-Plevník-Drienové - Rekonštrukcia NNS
a zahustenie DTS“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1479 (KN-E 9000/111), KN-C 1330 (KN-E
446, 447), KN-C 1329 (KN-E 445/1, 448/1, 449/1, 368/100), KN-C 746/1 (KN-E 9000/123),
KN-C 590/2 (KN-E 9000/119), KN-C 410/12 , KN-C 1539/6 (KN-E 481/2, 480/2), KN-C
410/31, KN-C 410/27, KN-C 410/66 v katastrálnom území Plevník-Drienové, v obci PlevníkDrienové. Na uvedenú stavbu bolo dňa 28. 10. 2019 Obcou Plevník-Drienové vydané územné
rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod č. 2019/547-TA5/A-10.
Oznámením zo dňa 17. 06. 2020 pod č. 302/2020-002 TS1/A-10 stavebný úrad
oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 stavebného zákona účastníkom konania
a dotknutým orgánom a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona bolo upustené od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň stanovil účastníkom konania lehotu 7 pracovných
dní od doručenia oznámenia, v ktorých mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky. Nakoľko
ide o povolenie líniovej stavby, začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 4 stavebného
zákona bolo účastníkom konania oznámené verejnou vyhláškou.
Ku stavebnému konaniu podal písomnú námietku stavebník - Stredoslovenská
distribučná a. s. Žilina listom zo dňa 17. 01. 2020: Ako účastník konania – stavebník podľa
zákona č. 50/1976 Zb. § 59 podávame námietku k súhlasom osôb, ktoré majú vlastnícke alebo
iné práva k pozemkom nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce a podmieňujú
kolaudáciu stavby buď vykonaním záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného
bremena alebo uzatvorením zmlúv o zriadení vecného bremena. Takého podmienky sa
Strana: 11

rozh. č. 302/2020-003

nachádzajú najmä v stanovisku Slovenského pozemkového fondu. S uvedenými podmienkami
nesúhlasíme a na základe uvedeného ich žiadame v stavebnom konaní zamietnuť.
Stavebný úrad rozhodol o zamietnutí námietky. Predmetná stavba je navrhnutá aj na
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce. Podľa § 11 ods. 1 písm. f)
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, ako držiteľ povolenia oprávneného na podnikanie
v energetike alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba môže v nevyhnutnom rozsahu
a vo verejnom záujme okrem iného zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného
územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy
a distribučnej sústavy a zariadení určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo
havárií alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia
a majetku osôb. Pri povoľovaní takejto stavby teda stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za
akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku. Oprávnenia stavebníka
na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa
§ 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je SSD tiež oprávnená vykonávať na
cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na
zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená. Podľa § 11 ods. 8
zákona o energetike, povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými
bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Vecné bremená v zmysle ust. § 151n ods.
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech
niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať, práva
zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo
patria určitej osobe. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať
držiteľ povolenia. Vecné bremeno k pozemkom bude zapísané príslušným Okresným úradom
Považská Bystrica – katastrálny odbor, ako zákonné vecné bremeno na základe právoplatného
stavebného povolenia. Oznámenie o zápise vecného bremena bude doručené všetkým
vlastníkom po obdržaní rozhodnutia katastrálneho odboru o vykonaní zápisu zákonného
vecného bremena. Následne majú vlastníci právo u držiteľa povolenia – SSD, a.s. Žilina si
uplatniť jednorazovú náhradu podľa § 11 ods. 9 zákona o energetike. V akej lehote má držiteľ
povolenia, čiže odvolateľ návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podať, zákon
o energetike neustanovuje a je teda na zvážení držiteľa povolenia, kedy tak vykoná.
Podmienky v stanovisku Slovenského pozemkového fondu Bratislava pod č.
SPFS47145//2019/RO-7 zo dňa 19. 08. 2019, v bode č. 15 písm. l) tak boli upravené v súlade
s hore uvedeným.
Na pozemky dotknuté stavbou v zastavanom území obce má stavebník s vlastníkmi uzatvorenú
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených
v ustanovení § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona. Stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani
budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa
požiadavky určené vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu
stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie
stavby.
K stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Považská Bystrica – odbor starostlivosti o ŽP; Okresný
úrad Považská Bystrica - pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Považská Bystrica - odbor
krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a PK; Lesy
Slovenskej republiky š. p., OZ Považská Bystrica; Slovenský pozemkový fond Bratislava;
Správa ciest TSK Trenčín; OR Policajného zboru v Považskej Bystrici; OR Hasičského
a záchranného zboru v Považskej Bystrici; TÜV SÜD Slovakia s. r. o. Banská Bystrica;
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Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica; Slovak Telekom, a. s. Bratislava;
SPP-D, a. s. Bratislava; SSD, a. s. Žilina; O2 Slovakia, s. r. o. Bratislsva; Energotel, a. s.
Bratislava; Michlovský, s. r. o. Banská Bystrica.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Správny poplatok bol podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený do pokladne Obce Plevník-Drienové, v hotovosti v sume 100 €.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku môžu účastníci konania
podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec
Plevník-Drienové, Obecný úrad v Plevníku-Drienovom č. 255, 018 26 Plevník-Drienové.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné
príslušným súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Stavebné povolenie sa podľa § 69 odst.2 stavebného zákona doručuje účastníkom
konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste
obvyklom a na web stránke obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Miroslav K r e m e ň
starosta obce

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

Vyvesená dňa: ...........................................
Zvesená dňa: ..........................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Pečiatka a podpis oprávnenej osoby)
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