O b e c HOR N Á PO RU BA
Obecný úrad, 018 35 Horná Poruba
Č. spisu:
Vybavuje:

v Hornej Poruba dňa 11.01.2019
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Galbavá/4433484 kl. 152

ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA
Vladislav Staňo a Zuzana Staňová obidvaja bytom Horná Poruba 400 podali dňa 24.4.2018 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby rodinného domu č. s. 400:
Prístavba rodinného domu č.s.400
na pozemku č. KN 1346/2 mimo zastavaného územia v k. ú. Horná Poruba v spojenom územnom
a stavebnom konaní. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Stavebný úrad spojil
územné konanie so stavebným konaním podľa § 39a odst.4 stavebného zákona.
Obec Horná Poruba, ako stavebný úrad príslušný 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 stavebného zákona /ďalej len
"stavebný úrad"/ posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, a
vyzýva
stavebníkov v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona, aby v lehote do 6 mesiacov odo dňa doručenia tejto
výzvy
predloženú žiadosť doplnil o:
1. Vyjadrenie pre stavebné povolenie od Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina pre stavbu prístrešku
a terasy rodinného domu nakoľko časť navrhovanej zmeny dokončenej stavby sa nachádza v ochrannom
pásme 22kV vzdušného vedenia
2. Ak stanovisko SSD a.s. bude záporné a navrhovateľ bude žiadať o povolenie zmeny stavby mimo
ochranného pásma elektrického vedenia, je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu a požiadať o zmenu.
Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov stavebné konanie
prerušuje,
na dobu 6 mesiacov odo dňa doručenia tejto písomnosti stavebníkom.
Odôvodnenie:
Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Na stavebný úrad bolo dňa 8.6.2018
doručené vyjadrenie k existencii energetických zariadení od Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina vydané
pod č. 4600044039 dňa 5.6.2018 v ktorom žiada dodržať ochranné pásma v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.
o energetike(ďalej zákon o energetike) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Na základe
predloženej PD časť stavby prístrešok –terasa stavby rodinného domu sa navrhuje uskutočniť v ochrannom
pásme 22 kV vedenia kde ochranné pásmo zo zákona o energetike je stanovené na 10m. Na základe vyššie
uvedenej skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad
pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej zmeny dokončenej stavby . Stavebný úrad preto rozhodol tak,
ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Upozornenie:
Ak nebude žiadosť v stanovenej lehote doplnená, stavebný úrad konanie podľa § 60 ods.2 písm. c) stavebného
zákona zastaví.
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ nebude vydané právoplatné stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby.
Poučenie o odvolaní:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať.

Ing. Milan Staňo
starosta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce,
Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy alebo ktorí nie sú známi stavebnému úradu sa oznamuje
začatie konania touto verejnou vyhláškou podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.
Vyvesené dňa: ..14.1.2019....

Zvesené dňa: 30.1.2019.

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
 Účastníci konania:
Stavebník:
1. Vladislav Staňo 018 35 Horná Poruba 400
2. Zuzana Staňová 018 35 Horná Poruba 400
Vlastníci susedných pozemkov:
3. Juraj Andel, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, Bratislava
5. Staňová Žofia – neznámy vlastník – verejná vyhláška
Projektanti + stavebný dozor:
6.Ing. Tibor Fuka , Žilinská 551/20, 914 01 Trenčianska Teplá
7.Ing. Miroslav Fuka,018 32 Zliechov č. 45
 Dotknuté orgány štátnej správy:
8. Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 , 010 01 Žilina
Co/
9. Obec Horná Poruba, stavebný úrad – spis

