
OBEC KVAČANY
Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica

Číslo: MsĺÚRaSP/2022/4599-4/AGo V Liptovskom Mikuláši: 2 1.10.2022

Stavebník:
Stredoslovenská distribučná, a. s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO:
36 442 151v zastÚpení spoločnost‘ou SPRE-M, so sídlom sídlisko Západ 1053/51, 028 01
Trstená, ICO: 37 669 851, ktoráje zastúpená Marekom Michtalíkom
Ziadost‘ o stavebné povolenie stavby: 14461 — Kvačany - Dlhá Lúka — Rozšírenie NNK2
— líniová stavba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení spoločnost‘ou SPRE-M, so sídlom sídlisko Západ
1053/51, 028 01 Trstená, ICO: 37 669 851, ktorá je zastúpená Marekom Michtalíkom,
podala dňa 30.05.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného
poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu,, 14461
— Kvačany - Dlhá Lúka — Rozšírenie NNK2 “, ktorá má byt‘ umiestnená na pozemkoch
v extraviláne obce Kvačany, k. ú. Dlhá Lúka. Uvedeným dňom bob začaté stavebné
konanie. ‚ ‚

Rozhodnutie o umiestnení stavby bob vydané obcou Kvačany pod č. MsU/UR
a SP/202 1/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021.

Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podl‘a 117 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a 5 ods. 1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie prerokoval žiadost‘ stavebníka podl‘a 62 a 63 stavebného zákona
v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „ 14461 — Kvačany - Dlhá Lúka — Rozšírenie NNK2 “ — Uniová stavba, ktorá má
byt‘ umiestnená na pozemkoch v extraviláne obce Kvačany, k. ú. Dlhá Lúka, tak ako je to
zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí príbohu tohto rozhodnutia, sa podl‘a 66 ods. 1
stavebného zákona

p o v ol‘ u j e.

Druh, účel povol‘ovanej stavby: Inžinierska stavba — líniová stavba.

Popis povol‘ovanej stavby:
Predmetom stavebného povolenia je stavba „ 14461 — Kvačany - Dlhá Lúka —

Rozšírenie NNK2 “, ktorá má byt‘ umiestnená na pozemkoch v extraviláne obce Kvačany,
k. ú. Dlhá Lúka. Rozšírením eXistujúcej NN zemnej siete sa zabezpečí dodávka elektrickej
energie pre nových odberatel‘ov s minimálnymi stratami výkonu a úbytkami napätia. Do
výkopu sa spolu s navrhovaným NN vedením uloží v celej trase optická chránička HDPE 40.



Technické riešenie povol‘ovanej stavby:
Z eXistujúcej istiacej skrine PRIS 7 č.46 sa pripojí nový MN zemný kábel (N)AYY-J

3x240+120 SM/SM, ktorým sa pripojí nová istiaca skriňa 1-PRIS 7.1 č.47. Zapojenie NN
siete sa zrealizuje v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapoj enia.

Priebežná skriňa vo vedení musí splňat‘ podmienku min. hodnoty uzemnenia Rz<1 5Q,
koncová skriňa vo vedení RzK5Q. Uzemnenie sa vyhotoví uzemňovacím pásikom FeZn 30x4,
ktorý sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným MN káblovým vedením.

Nové káblové vedenia sa uložia do chráničky HDPE 90 do káblového lóžka podl‘a
sprievodného výkresu uloženia káblov. Do výkopu sa spolu s NN zemným vedením uloží
v celej trase optická chránička HDPE 40. Nad takto uložený kábel a optickú chráničku sa
položí výstražná fólia PVC červenej farby. Uložením kábla do zeme musia byt‘ splnené
podmienky priestorového usporiadania vedení, t. j. min. hodnoty súbehu a križovania
jednotlivých vedení v zmysle SIN 73 6005.

Dížka nových vedení:
Celková trasa nových NN vedení káblom (N)AYY-J 3x240+120 je cca 102 m.
Celková trasa novej optickej chráničky HDPE 4Oje cca 102 m.

Spósob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov: - zastavaná plocha a nádvorie.
Súhlas na vyňatie pódy z PPF: - nieje potrebný.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Marek Michtalík — SPRE — M Trstená, Sídlisko
Západ 1053/5 1, 028 01 Trstená.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
- Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčast‘ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavat‘ predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbat‘ o ochranu zdravia osób na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby
s okolím a d‘alšími podmienkami.
- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviest‘ do póvodného stavu
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na
výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zák.č.50/76 Zb. v znení
neskorších predpisov, najmä 43d-i, a príslušné technické normy:

- SIN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, SIN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre
el. zariadenia, SIN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el.
zariadeniach, SIN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, SIN 33 3210
Rozvodné zariadenia — spoloč.ustanovenia, SIN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre
obsluhu a prácu na el. zariadeniach, SIN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, SIN
34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

- SIN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnost‘ stavieb — spoločné ustanovenia
- Vyhl.č. 94/2004 Z.z. ‚ ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu

bezpečnost‘ pri výstavbe apri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení
a doplňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

- Stavba bude ukončená do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadat‘ pred
uplynutím lehoty výstavby o jej predlženie.
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- Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel‘sky.
- Zhotovitel‘ stavby: bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia 62 ods.1,
písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania
povinný oznámit‘ zhotovitel‘a stavby, predložit‘ oprávnenie na realizáciu stavieb podl‘a
zvláštnych predpisov !Obchodný zákonník, Zivnostenský zákon a pod.! a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečit‘ vytýčenie stavieb fyzickou alebo
právnickou osobou oprávnenou vykonávat‘ geodetické a kartografické činnosti, musí mat‘
autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom a predložit‘ na stavebný úrad.

- Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä
z hl‘adiska životného prostredia, podmienky na komplexnost‘ výstavby, podrobnejšie
podmienky z hl‘adiska architektúry:
- stavebník je povinný umožnit‘ povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
SSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa
realizovanej stavby. Na stavbe musí byt‘ odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý
sa končí dňom, ked‘ sa odstránia stavebné závady a nedorobky podl‘a kolaudačného
rozhodnutia;

- Investor je povinný na stavbe umiestnit‘ tabul‘u, na ktorej uvedie názov stavby, dodávatel‘a,
stavebný dozor, termín zaháj enia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo
a dátum stavebného povolenia;
- zhotovitel‘ stavby musí pre stavbu použit‘ len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej eXistencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnost‘ a stabilita, požiarna bezpečnost‘ stavby, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia, bezpečnost‘ pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie;
- stavebnými prácami nesmie byt‘ obmedzený pohyb na miestnej komunikácii;
- likvidáciu odpadu nešit‘ v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnút‘
s obecným úradom.

- Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie,
dráhy, odvádzanie povrchových vöd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:
- stavebník je povinný bezodkladne oznámit‘ stavebnému úradu začatie stavebných prác na
stavbe ( 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona;
- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečit‘ vytýčenie všetkých inžinierskych
sjetí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb;
- križovanie sietí realizovat‘ v zmysle príslušných SIN;
- v prípade spósobenia škody na súkromnom vlastníctve mých osób je potrebné vzniknuté
škody odstránit‘, resp. uhradit‘ podl‘a platných právnych predpisov;
- stavebné práce je potrebné vykonávat‘ tak, aby nevznikli škody na susedných
nehnutel‘nostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov
susedných nehnutel‘ností;
- stavebný a výkopový materiál umiestnit‘ na pozemku stavby, mimo prístupových
komunikácií;
- po ukončení stavby požiadat‘ stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného
zákona.

- dodržat‘ ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:
Podl‘a zákona 25 1/2012 Z. z. 43:
-ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-l 10kV vrátane je 1 m po oboch
stranách;
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- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenost‘ou,
oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byt‘
zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení;
- VN vedenie vzdušné: 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča
v lesnom prieseku;
- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných
vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33
3300, čl. 6 34);

- v prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé
vzdialenosti zmenšit‘ až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm
u vodovodov.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA—2022/6253-2/2131OJFUR zo dňa
15.03.2022 si uplatňuje nasledovné požiadavky z hl‘adiska záujmov chránených pamiatkovým
zákonom:
- ak počas stavebných prác dójde k akémukol‘vek archeologickému nálezu hmotnej alebo
nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného
materiálu, brobov, fragmentov keramiky, pracovných nástroj ov, mincí alebo kostrových
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásit‘ Krajskému pamiatkovému úradu Zilina,
najneskór na druhý pracovný deň po nájdení a ponechat‘ ho bez zmeny až do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom;
- zabezpečit‘ preukázatel‘ným spósobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie
v záväznom stanovisku pod č. OU-LM-OSZP-2022/003870-004 zo dňa 19.04.2022 má na
základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska S-TANAP z hl‘adiska záujmov
ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky k vydaniu územného rozhodnutia
a stavebného povolenia:
• V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovat‘ podl‘a 47 a 48

zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podl‘a 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody.

• Upozorňujeme, že v súlade s 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom
nevyhnutnom výrube drevín musí byt‘ rozhodnuté ešte pred vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia.

• Nerozširovat‘ záber plóch navrhnutých na stavebnú činnost‘ nad rámce vymedzený
v predloženej projektovej dokumentácii a to vrátane koordinácie prejazdu
mechanizmov.

• Počas realizácie výstavby vykonat‘ opatrenia na zamedzenie zavlečenia inváznych
druhov rastlín do okolia, v prípade identifikovania inváznych druhov rastlín na
parcelách výstavby vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie.

• Počas realizácie výstavby používat‘ mechanizmy v dobrom technickom stave s ciel‘om
zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia.

• V prípade úniku škodlivých látok realizovat‘ opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia
do pódy, vody a horninového prostredia.

• Pri realizácii zemných prác je potrebné dbat‘ na minimalizáciu akýchkol‘vek
negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality.
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• Prebytočnou výkopovou zeminou nezasýpat‘ brehy vodných tokov a mokrad‘ové
lokality, trvalé trávne porasty. Prípadné dočasné depónia výkopovej zeminy budú
situované na pozemku investora.

• Po ukončení stavebno-technických prác investor bezodkladne odstráni všetky
mechanizmy, dočasné a prenosné zariadenia a prebytočný stavebný materiál a okolitý
terén uvedie do upraveného stavu. Pri zatrávnení použit‘ len miestne druhy tráv
a bylín.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH pod č. OU-LM
OSZP-20221003900-002 zo dňa 04.03.2022 súhlasí s projektovou dokumentáciou
a s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu za
dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikat‘ počas výstavby sa bude nakladat‘ v súlade s platnou
legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou
dokumentáciou;

2. Odpady zo stavby je nutné odovzdat‘ len oprávnenej osobe v zmysle zákona
o odpadoch, pričom je potrebné uplatňovat‘ hierarchiu odpadového hospodárstva, a to
uprednostnit‘ ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na
zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov);

3. Na stavenisku je požadované vyčlenit‘ priestor na dočasné zhromažd‘ovanie odpadov
zo stavby a zabezpečit‘ ho spósobom, ktorý nebude obrozovat‘ životné prostredie alebo
odpad zo staveniska hned‘ odvážat‘;

4. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokial‘ nebude využitá v rámci stavby (na
mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom s ňou
náležite nakladat‘;

5. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zbromažd‘ovat‘ v súlade s 8 vyhlášky
MZP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch;

6. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spósobe naloženia s odpadmi, ktoré
vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:
— Okresné riaditel‘stvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č.

ORHZ-LM1-102-001/2022 zo dňa 02.03.2022; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
krízového riadenia pod č. OU-LM-OKR-2022/001678-027 zo dňa 04.03.2022; Okresný
úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy
ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2022/003870-004 zo dňa 19.04.2022;
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. OU-LM-OSZP-2022/003900-002 zo dňa
04.03.2022; Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Zilina pod č.
KPUZA-2022/6253-2/21310/FUR zo dňa 15.03.2022; Stredoslovenská distribučná, a. s.,
Zilina pod č. 7103 130-22-A-0020 zo dňa 28.2.2022; Liptovská vodárenská spoločnost‘, a.
s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš pod č. 1448/2022/PS zo dňa 08.03.2022;
SPP-D, a. s., Bratislava pod č. TD/EX/04978/2022/W zo dňa 29.05.2022; Slovak Telekom,
a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ICO: 35 763 469/SK2020273893 pod číslom
vyjadrenia 6612216955 zo dňa 29.05.2022.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov kouania:
V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.
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Odóvodnenie:
Stavebník Stredoslovenská distribučná, a. s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47

Zilina, ICO: 36442 151 v zastúpení spoločnost‘ou SPRE-M, so sídlom sídlisko Západ
1053/5 1, 028 01 Trstená, ICO: 37 669 851, ktoráje zastúpená Marekom Michtalíkom, podala
dňa 30.05.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania stavebného poriadku
v Liptovskom Mikuláši žiadost‘ o vydanie stavebného povolenia na stavbu,, 14461 — Kvačany
- Dlhá Lúka — Rozšírenie NNK2 “, ktorá má byt‘ umiestnená na pozemkoch v extraviláne
obce Kvačany, k. ú. Dlhá Lúka. Uvedeným dňom bob začaté stavebné konanie. ‚ ‚

Rozhodnutie o umiestnení stavby bob vydané obcou Kvačany pod č. MsU/UR
a SP/2021/852-3/AGo zo dňa 19.05.2021.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej
stavby oznámením pod č. MsU/URaSP 2022/4599-3/AGo zo dňa 20.09.2022. Vzhl‘adom
k tornu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadost‘ poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil stavebný úrad od ústneho
pojednávania. Učastníkorn konania súčasne oznámil, že majú možnost‘ uplatnit‘ svoje
nárnietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkýrn ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života l‘udí, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným
zákonom a osobitnými predpismi, čije zabezpečená komplexnost‘ a plynulost‘ výstavby, či je
zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo mého vybavenia
potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal
predloženú žiadost‘ o stavebné povolenie z hl‘adísk uvedených v ustanoveniach 62 ods. 1 a 2
stavebného zákona a 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania
a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nic sú
obrozené záujmy spobočnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené
záujmy účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dóvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.

Stavba nesmie byt‘ začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnost‘
v zmysle 52 ods.1 zák. č. 71/1 967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudbo
právoplatnost‘, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zrnysle ustanovenia 76 stavebného zákona užívat‘ len na
základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych
nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je
súčast‘ou tohto rozhodnutia. Prípadné zrneny nesrnú byt‘ vykonávané bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo preukázané:
- k stavbou dotknutým pozemkom mimo zastavaného úzernia nemá navrhovatel‘ vlastnícke

právo. Právo realizovat‘ stavbu na cudzorn pozemku mimo zastavaného úzernia je podl‘a
139 ods.1) písm.c) zákona 50/7976 Zb VZN - Stavebného zákona zakotvené v zákone
25 1/2012 Zz o energetike 1 1 ods.1. písm. f).

Poplatok: Správny poplatok v zrnysle zákona č. 145/1995 Zb.v znení nesk. predpisov:
- pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane = 100,- eur
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Poučenie:
Podl‘a 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa

možno odvolat‘. Odvolanie podl‘a 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15
dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Kvačany prostredníctvom Spoločného obecného
úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský
Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
Vysokoškolákov Č. 8556!33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadriych
opravných prostriedkov preskúmatel‘né súdom podl‘a ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Joz9ť Grúň‘
starosta6bce Kvačany

Príloha pre navrhovatel‘a:
Grafkká príloha situaČného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade
s podmienkami územného rozhodnutia.

Doručuje sa
— vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou

umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným úČastníkom konania sa toto oznámenie doručuje
formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podl‘a 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu
verejnej vyhlášky a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí
byt‘ vyvesené v mieste obvyklým spösobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
Pavčina Lehota. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnost‘ súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj
mým spósobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlači alebo
na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie
— Obec KvaČany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
— Stredoslovenská distribučná, a. s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01

Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
— Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek SSOPaK, SVS, SSOH -

Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš — Vrbica-Nábrežie
— Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Zilina
— Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Námestie osloboditel‘ov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš — Staré Mesto
— Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
— MICHLOVSKY, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 — údržbové centrum Banská Bystrica,

Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
— LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš — Liptovská Ondrašová
— SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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Vyvesenédňa Zvesenédňa.

Oznámené mým spósobom (webové sídlo) dňw
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