MESTO TURANY
Mestský úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY
Stavebný úrad
č. j.: SÚ-370/2018
V Turanoch dňa: 18.6. 2018
Vybavuje : Ing. Piecka J.

Vec: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,- návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „MT-9586 Turany-Úblac- rozšírenie
NNK Majerík“

Kolaudačné rozhodnutie
Verejná vyhláška
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina /IČO 36442151/,
v zastúpeni eExar, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce, podala na tunajšom úrade, dňa 5.3.2018,
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „MT-9586 Turany-Úblac-rozšírenie
NNK Majerík“, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. SÚ-529/2017, dňa 2.5. 2017.
Mesto Turany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil
návrh a podľa § 82 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov
povoľuje užívanie stavby
„ MT- 9586 Turany-Úblac-rozšírenie NNK Majerík“ , ktorá pozostáva z objektov:
SO 01- VN podzemné vedenie
- vedené odbočením z existujúceho VN vedenia VNS210/usek/111 káblom
AXEKVC/AR/E 3x1x70mm2 , dĺžka trasy 37m po trafostanicu
- na parcele č. KN 1124/5, KNE-2912, KNE 4528/1 , KN 1866/7
SO 02- Kiosková trafostanica TS EH
- osadená transformátorom s výkonom 1x160kVA, VN a NN rozvádzačom
- betónový prefab. objekt 2,6m x1,5m
zastavaná plocha 4,0m2
na novovytvorenej parcele č. KN 1866/6 k.ú. Turany
- spevnená plocha z bet . dlaždíc okolo trafostanice a dvor
na parcele č. KN 1866/7 a 1866/8 k.ú. Turany
zastavaná plocha 17,0m2 + 4,0m2
SO 03 - NN podzemné vedenie
- US 1- káblom AYKY-J 3x240+120mm2 v celkovej dĺžke 270m, k skrini 1-PRIS
4.1, na parcele č. KN 1866/7, KNE 4528/1, KN 3543/25, KN 3543/24
-

US 2- káblom AYKY-J 3x120+70mm2 v celkovej dĺžke 70m, od skrine PRIS
4.1 k skrini 2PRIS 5.1 na parcele č. KN 3543/24

-

US 3- káblom AYKY-J 3x 120+70mm2 v celkovej dĺžke 65m od skrine 2-PRIS
5.1 k skrini 3- PRIS 4.1, na parcele č. KN 3543/24 k.ú. Turany

Stavba bude slúžiť na zabezpečenie dodávky el. energie v požadovanej kvalite a prevádzkovej spoľahlivosti .
Pre užívanie stavby určuje stavebný úrad v zmysle § 82 ods.2 stavebného zákona túto pod-

mienku:
- udržovať stavbu v dobrom technickom stave
- dodržať ustanovenie §10 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z.z.- o onegetike,
neskorších predpisov

v znení

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené drobné nedostatky
ktoré musia byť odstránené termíne:
- opraviť do roviny upadnutú betónovú dlažbu okolo trafostanice
- dosypať zeminou upadnutú výkopovú rýhu a zrovnať okolie rýhy
termín: 30 dní od kolaudač. konania
Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania:
Účastníci konania nemali námietky ku kolaudovanej stavbe.
Odôvodnenie:
Stavebný úrad Turany obdržal dňa 5.3.2018 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
stavbu „ MT-9586 Turany–Úblac- Rozšírenie NNK Majerík“. Návrh preskúmal pri ústnom
pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.4. 2018.
Stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a boli dodržané
podmienky určené v územnom a stavebnom povolení.
Stavba bola zameraná spol. REALITY- SERVICE, s.r.o., Nám. Matice slovenskej 8, Žiar
n. Hronom. Nakoľko v predloženom zameraní nebola uvedená parcela trafostanice,
stavebný úrad vyzval stavebníka aby predložil zameranie trafostanice a rozhodnutím č.
SU-370/2018/Prer zo dňa 6.4.2018 konanie prerušil.
Po predložení geometrického plánu trafostanice, ktorý vypracoval
GEODESY
SERVICE, s.r.o., Nám. Matice slovenskej 8, Žiar n. Hronom , dňa 18.6.2018, stavebný
úrad vydal toto rozhodnutie.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Zistené
drobné nedostatky nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.
Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na adresu: Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. –
správneho poriadku a preto písomnosť musí byť vyvesená 15 dní na úradnej tabuli obce.

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta
Vyvesené dňa: .....................................

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

........................................................................
otlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Rozhodnutie sa doručí :
1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina , v zastúpení
eEXAR, s.r.o., Mlynská 42, 976 11 Selce
2. ostatní účastníci verejnou vyhláškou
Na vedomie:
3. Turč. vod. spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin
4. Okresný úrad – OSŽP, OPaK , OH , Vajanského 1, 036 01 Martin
5. Okresný úrad, poz. a lesný odbor, Mudroňova 45, 036 01 Martin
6. Slov. pozemkový fond, Bottova 23, 036 01 Martin
7. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Mesto Turany, odb. PK
9. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám. 19, 010 01 Martin
10. aa

