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                  O b e c   K l o k o č o v 
Klokočov č.962, 023 22 Klokočov 

č.j.: Výst-24-TX1-Kl-1175/2012-Jg                                                                 V Klokočove,  dňa 11. 9. 2012 
Vybavuje : Ing. Jurgová 

 
S T A V E B N É   P O V O L E N I E 

 
 
navrhovateľ 

 
 Stredoslovenská energetika – Distribúcia,  a.s.       IČO : 36 442 151      
          

adresa       Pri Rajčianke 2927/8  , 010 47 Žilina 

  
 
v zastúpení 

           
     Elektroenergetické montáže, a.s.,                             IČO : 36 412 767  
 

adresa      Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina  

požiadal dňa  25.07.2012  o vydanie stavebného povolenia   

 
na stavbu 
 

 
Klokočov u Varmusov:  Zahustenie DTS a NNK sieť pre zrubové domy 

        Obec Klokočov , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení noviel, podľa §5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej 
správe  pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, preskúmal podľa § 37, § 39a, § 62, § 63 stavebného zákona  žiadosť v 
spojenom územnom a stavebnom konaní a rozhodol takto:  
 
stavba 
 

 
Klokočov u Varmusov:  Zahustenie DTS a NNK sieť pre zrubové domy 

 
 
v kat. území 
 

 
     Klokočov   

 
 
na pozemkoch  
 

 
v miestnej časti u Varmusov v jestvujúcej trase a na pozemkoch C KN 
5265/6, 5265/12, 5265/13, 5265/14, 5265/15, 5265/16, 5265/17, 5265/18, 
5265/19, 5275/4, 5276, 5284/3, 5284/4, 5284/5, 5284/7, 5577/1, 5577/2, 
5598, 5597/1, 5602, 5996, E KN 24514, 24521, 24522, 24528/1, 24528/2, 
24540, 24580 

ku ktorým má navrhovateľ  iné právo sa podľa §39a  a § 66 stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e . 
 
 
Objektová skladba: 
Stavba  obsahuje  jeden prevádzkový   súbor  a dva  stavebné objekty. 
 
Prevádzkový súbor :  PS 01 Trafostanica  u Varmusov ,22/0,4kV,1x160kVA 
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Stavebné objekty    :  SO 01  VN prípojka 
                                SO 02  NN vývody z TS 

 
Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej  v stavebnom konaní, ktorá  je súčasťou tohto 
stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia   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 a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona  a príslušné 
technické normy,  zvlášť projekt stavby . 
4. Stavba bude dokončená najneskôr do:  31.12. 2014 .  
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude vybratý v súlade so zákonom o verejnom  
obstarávaní, stavebník oznámi zhotoviteľa  stavby  stavebnému  úradu  do  pätnástich  dní po skončení 
výberového konania . 
6. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska : 
Nová  1-stĺpová trafostanica betónová 22/0,42kV, do 400 kVA s transformátorom 160 kVA a 5-vývodovým 
NN rozvádzačom -1ks. 
VN vedenie: Úprava existujúcej 22kV prípojky z I.č.232 pre TS 114/ts/klokocov u mudrikov č.9084 - 
Demonáž JB/ÚV a montáž nového PB JB 10,5/20kN s novými úsekovými odpínačmi UVE25 a OTE25. 
Demontáž a znovu montáž  vodiča 3x35mm2 AIFe6 v dĺžke trasy 106 m.  
Nová 22kV prípojka z existujúcej  VN vzdušnej  odbočky I.č. 232 pre novú TS so zväzkovým závesným 
káblom typu 20-DISTRI 3x50+50mm2  zavesenom  na predpätých betónových stožiaroch, drevených PB na 
pätkách, TS v existujúcich trasách VN a NN vzdušných vedení a v jednom úseku bude kábel uložený v zemi. 
Celková dĺžka trasy 894 m. 
NN vývod z existuj. TS č .9084 u Mudrikov : 
Od existuj. TS/klokocov u mudrikov č.9084 smer VRIS1 na PB č.11 - Výmena  vodičov 4x35 mm2 AIFe6 
existujúcej NN vzdušnej siete  za závesný kábel RETILENS 3x95+70 mm2 zavesený na predpätých 
betónových stožiaroch, pod káblom navrhovanej 22kV prípojky  a v jednom úseku bude vedenie  uložené v 
zemi, preto sa použije navrh. kábel 1-AYKY-J 3x120+70mm2. Celková dĺžka trasy 376+105 m.  
NN  vývody z navrhov. TS u Varmusov : 
W1 smer navrhov. skriňa SR č.1.4 –navrhovaným zemným káblom AYKY-J 3x120+70mm2 v dĺžke trasy 389 
m. 
W.2 smer navhov. skriňa  SR č.2.4 –navrhovaným zemným káblom AYKY-J 3x120+70mm2 v dĺžke trasy 349 
m.  
7. Stavebník je povinný použiť vhodné stavebné výrobky. 
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby . 
9. Stavebník je povinný  pred zahájením výkopových prác dať si u jednotlivých správcov vytýčiť   všetky 
podzemné vedenia (vrátane súkromných vedení) , ich prípadnú ochranu  vykonať podľa platných noriem 
a predpisov za odborného dozoru ich správcov  , resp. vlastníkov. Výkopové práce v ich ochrannom pásme 
vykonať ručne a pred zasýpaním prizvať správcu vedení. Prebytočnú zeminu, drobný stavebný odpad treba 
likvidovať na skládke určenej  Obcou Klokočov .  
10. Zariadenie vyhotovené v súlade s odborným stanoviskom č.S2012/01724/EIC IO/EZ  zo dňa 24.08.2012 
ku konštrukčnej  dokumentácii  môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa §12 vyhl. č. 
508/2009 Z.z.  
11.Pri kolaudácii treba predložiť geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha navrhovaného 
elektrického zariadenia bola zameraná v súradnicovom systéme S-JTSK a v triede presnosti 3 . Dodávka 
musí obsahovať príslušné zamerania elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre 
jednoznačnú identifikáciu polohy osadenia v teréne. Zamerania treba spracovať vo vektorom formáte 
*.DGN, ktorý je načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore 
*.TXT. 
12.  Stavebník  je povinný dodržať všetky podmienky  vyjadrení,  ktoré boli vydané  Obvodným úradom 
životného prostredia   v Čadci pod. č. ŽP-2012/00075-2/CB4 zo dňa 11.01.2012, pod. č. 2012/00074/BB4 zo 
dňa 11.01.2012, pod č.ŽP-2012/00076/EA17 zo dňa 02.02.2012pod č.2012/00077-2/CA13 zo dňa 
16.01.2012 
13. Stavebník  pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas  k čiastočnému alebo  úplnému uzatvoreniu  
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premávky je povinný požiadať o povolenie  na čiastočnú alebo úplnú uzávierku  v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách .  
14. Po zrealizovaní prác na miestnych komunikáciách  musia byť uvedené do pôvodného stavu  a zachované 
funkčné odvodnenie  cestného telesa .   
15. SSE-D, a.s.  po zrealizovaní stavby, geodetickom zameraní  a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia  
uzatvorí   zmluvu  o zriadení vecného bremena  na právo umiestnenia  a údržby uvedenej stavby s vlastníkmi  
pozemkov. 
16. SSE-D, a.s.  bude akceptovať  všetky podmienky vlastníkov pozemkov C KN č. 5598 a 5597/1, 5602, 
5577/1 v k.ú. Klokočov a dodrží všetky povinnosti , ktoré mu vyplývajú  z príslušných ustanovení zákona č. 
656/2004 Z.z. o energetike .  
17. SSE-D, a.s. bude  stavbu  na pozemkoch Helena Stopková,  Klokočov 1019, 023 22 Klokočov, Ladislav 
Dedič,  Okružná 110/81, 022 01Čadca,Ondrej Mudrík a Štefánia , Klokočov č. 1056 , 023 22 Klokočov, 
Pavol Čagala a Anna , Klokočov –Klin 938 , 023 22  Klokočov, Ing. Ivan Minarovič , Ostredská 3235/20,  
827 05 Bratislava Ružinov realizovať za suchého počasia tak, aby  nespôsobila škodu na dotknutých 
pozemkoch, resp. aby ju obmedzil  na najmenšiu možnú  mieru. Po skončení stavebných  prác uvedú  
dotknuté pozemky  do predošlého stavu , alebo do stavu  zodpovedajúcemu účelu.  
18.  SSE-D, a.s. nahradí škodu  v rozsahu podľa ust.§10 ods.3  zákona  o energetike .  
19. Vlastník nehnuteľnosti  obmedzený  pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti  má právo uplatniť si v zmysle 
§10 ods.3 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike  v znení neskorších predpisov nárok na primeranú 
jednorazovú  náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok  je uplatniteľný do jedného roka 
odo dňa realizácie stavby . 
20. Stavebník dodrží všetky  podmienky stanoviska  Správy ciest ŽSK  , detašované pracovisko Čadca  
č.71/2011/SCŽSK-198 zo dňa 21.11.2011. 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je priložená situácia osadenia stavby. 
Námietky účastníkov konania: Elektroenergetické montáže, a.s.,  Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina; 
Helena Stopková,  Klokočov 1019, 023 22 Klokočov; Ladislav Dedič,  Okružná 110/81, 022 01Čadca; 
Ondrej Mudrík a Štefánia , Klokočov č. 1056 , 023 22 Klokočov; GoGo services , s.r.o. Klokočov č. 404 , 
023 22 Klokočov;  Pavol Čagala  a Anna , Klokočov –Klin 938 , 023 22  Klokočov; Ing. Ivan Minarovič , 
Ostredská 3235/20,  827 05 Bratislava Ružinov;  Obec Klokočov  – starosta obce ; ostatní účastníci  konania, 
ktorým  sa oznámenie  doručilo  verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní  - v priebehu stavebného konania  neboli zo strany týchto účastníkov konania vznesené námietky .  

Stavba   nesmie   byť  začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52  ods.1  
zák.  č. 71/1967 Zb..  

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť nebola 
stavba začatá. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného  úradu Klokočov . 

 
O D Ô V O D N E N I E 

 
     Dňa 25.07.2012  bola na tunajší úrad doručená žiadosť navrhovateľa: Stredoslovenská  energetika – 
Distribúcia, a.s.  Žilina, so sídlom  Pri Rajčianke  2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení Elektroenergetické 
montáže, a.s.,  Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina o vydanie stavebného povolenia pre  líniovú stavbu: 
„Klokočov u Varmusov:  Zahustenie DTS a NNK sieť pre zrubové domy“,  ktorá bude umiestnená 
v miestnej časti u Varmusov v jestvujúcej trase a na pozemkoch C KN 5265/6, 5265/12, 5265/13, 5265/14, 
5265/15, 5265/16, 5265/17, 5265/18, 5265/19, 5275/4, 5276, 5284/3, 5284/4, 5284/5, 5284/7, 5577/1, 
5577/2, 5598, 5597/1, 5602, 5996, E KN 24514, 24521, 24522, 24528/1, 24528/2, 24540, 24580 v k.ú. 
Klokočov.  
     Stavebný úrad spojil podľa §39a ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel 
konanie o umiestnení  stavby  so stavebným konaním a v súlade s §61 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov a oznámil začatie  stavebného konania  dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom 
konania a nariadil k prejednaniu predloženého návrhu ústne rokovanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa 
konalo dňa 10. 9. 2012. V priebehu stavebného konania  neboli zo strany týchto účastníkov konania 
vznesené námietky .  
   V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal  predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 
stavebného zákona a  bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy 
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spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  
Dokumentácia  stavby  spĺňa  základné požiadavky na stavby podľa § 43d a § 47, stavebného zákona a 
príslušné  ustanovenia  slovenských  technických noriem. Projektovú dokumentáciu vypracoval: 
Elektroenergetické montáže, a.s.,  Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina. Stavba bude uskutočnená 
dodávateľsky . K projektovej dokumentácii sa vyjadrili tieto orgány a organizácie: odborné stanovisko  od 
E.I.C.   č.S2012/01724/EIC IO/EZ  zo dňa 24.08.2012; záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva pod. č. RH-191/2012 zo dňa 17.01.2012; vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia  
pod. č. ŽP-2012/00075-2/CB4 zo dňa 11.01.2012, pod. č. 2012/00074/BB4 zo dňa 11.01.2012, pod č.ŽP-
2012/00076/EA17 zo dňa 02.02.2012pod č.2012/00077-2/CA13 zo dňa 16.01.2012; stanovisko Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Čadci  pod.č. ORHZ-CA1-27/2012 zo dňa 10.01.2012; 
vyjadrenie SSE-D,a.s. Žilina  zo dňa 16.04.2012; záväzné stanovisko Obec Klokočov pod č. 897/2010 zo dňa 
11.11.2010 a 1175/2012  zo dňa 3.8.2012; Správa PTZ Orange Slovensko,   vyjadrenie č. BB-1868/2010 zo 
dňa 19.11.2010; Slovak Telekom ,a.s. , Bratislava vyjadrenie pod č. 10900 10 Žilina  zo dňa 08.11.2010; 
Energotel  stanovisko č. ET/AK/10/536 zo dňa 08.11.2010; Telefonica Slovakia s.r.o  zo dňa 9.11.2010; 
vyjadrenie SPP-distribúcia ,a.s. Bratislava pod č.  Pa831/2010 zo dňa 22.11.2010; vyjadrenie SEVAK ,a.s. 
Žilina pod č. 21154/2010/Ša zo dňa 19.11.2010; Správa ciest ŽSK  Čadca   pod č. 71/2011/SCŽSK  zo dňa 
21.11.2011. Ich stanoviská nebolo zamietavé a ani protichodné a sú zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
      Keďže navrhovateľ splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia, stavebný úrad 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
P O U Č E N I E 

 
      Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa doručenia tohoto rozhodnutia na Obec 
Klokočov .  
        Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Ľuboš  S t r í ž   
                                 starosta obce 
 
 
Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel bol 
uhradený v hotovosti  na  OÚ v Klokočove  v hodnote  66 €  dňa 25.07.2012 . 
 
Doručuje sa :  
Elektroenergetické montáže, a.s.,  Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina 
Helena Stopková,  Klokočov 1019, 023 22 Klokočov 
Ladislav Dedič,  Okružná 110/81, 022 01Čadca 
Ondrej Mudrík a Štefánia , Klokočov č. 1056 , 023 22 Klokočov 
GoGo services , s.r.o. Klokočov č. 404 , 023 22 Klokočov 
Pavol Čagala a Anna , Klokočov –Klin 938 , 023 22  Klokočov 
Ing. Ivan Minarovič , Ostredská 3235/20,  827 05 Bratislava Ružinov 
Obec Klokočov  – starosta obce 
Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní.  
SÚ Turzovka , Jašíkova 178 
Na vedomie:  
Správa katastra Čadca  
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Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný deň lehoty 
vyvesenia je dňom doručenia. 

 
 
VYVESENÉ DŇA:   .....................................    ZVESENÉ DŇA:    .......................................... 
 

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


