Obec Môlča
Číslo: 208-005/2015/MM
Ev.č.: 1/2016

Tajov, 19.2.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ, Ján Fraňo, Sládkovičova 60, 974 05 Banská Bystrica, v konaní zastúpený
Monikou Babeľovou, Vajano 92/1, Riečka, na základe plnej moci, dňa 29.7.2015 podal a dňa
16.2.2016 naposledy doplnil na Obecnom úrade v Môlči – stavebný úrad návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinné domy - Môlča“ na pozemkch v k.ú. Môlča, parc.č.: KN-C
491/1, 491/10, 491/13, 491/12, 491/14, 491/15, 491/16, 491/17, 491/18 (KN-E 1245/1, 1245/3).
Obec Môlča, zastúpená podľa ust. §13 ods.4 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení starostom obce Ing. Jánom Klukom, ako vecne a miestne príslušný stavebný
úrad podľa §117 zákona číslo 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení následných zmien, doplnkov a noviel, prerokoval návrh v
územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v §35 a §36
stavebného zákona, posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené
dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledkov
uskutočneného územného konania rozhodol takto:
stavba „Rodinné domy Môlča“
v rozsahu:
SO-01 Rodinné domy 1 až 4
SO-02 Prístupová cesta k pozemkom pre Rodinné domy - Môlča
sa podľa §39a stavebného zákona a podľa §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona
povoľuje umiestniť

na pozemku: parc.č.: KN-C 491/1, 491/10, 491/13, 491/12, 491/14, 491/15, 491/16, 491/17,
491/18 (KN-E 1245/1, 1245/3).

pre účel:
4 rodinné domy + prístupová (účelová) komunikácia
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:
1. Požiadavky na architektonické a urbanistické riešenie stavby
1.1.
architektúra nových stavieb musí vychádzať zo vzhľadu pôvodných tradičných stavieb v obci,
a to s hlavným podlažím a podkrovím. Suterén je prípustný pri stavbách v strmom teréne;
1.2.
výška objektu nesmie zásadne presahovať okolité stavby;
1.3.
každá nová stavba musí mať zabezpečené odvádzanie a likvidáciu tekutých domových
odpadov pomocou funkčnej ČOV alebo pravidelne vyvážanej nepriepustnej žumpy;
1.4.
každá nová stavba musí mať zabezpečené odvádzanie dažďových vôd na vlastnom pozemku
tak, aby neboli ohrozené susedné a iné nehnuteľnosti, pozemky;
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1.5.
používať zemné káblové vedenia (elektrika, telefón);
1.6.
dokomponovanie výsadby zelene z miestnych druhov drevín, a tým zabrániť šíreniu
nepôvodnych a inváznych rastlín v obci, aj mimo nej;
1.7.
k stavbe musí byť zabezpečený riadny prístup, ktorý žiadnym spôsobom nepoškodzuje
a neohrozuje cudzí majetok;
2.
Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem
verejného dopravného a technického vybavenia územia (viď ust. §139a ods.10 stavebného zákona)
Rešpektovať a zabezpečiť podmienky ochrany a prevádzky zariadení existujúceho verejného
dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v
nasledovných zákonných predpisoch a technických normách:
2.1.
Pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. §43 Zákona NR SR č.
251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.
2.2.
Pre pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. §19 ods.2
Zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách +
STN 73 6005, STN 75 6101, ON 75 5411.
2.3.
Pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. §68 Zákona NR SR č.
351/2011 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách.
3.
Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov
sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia
V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách
dotknutých orgánov – vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického
vybavenia územia:
3.1.
Vo vyjadreniach spoločnosti Slovak Telekom, a.s., TDI, Banská Bystrica, číslo vyjadrenia 1412747122-BB zo dňa 27.3.2014 a číslo vyjadrenia 6611512627 zo dňa 12.6.2015, podľa ktorých sa
v definovanom území nenachádza telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie a nedôjde do styku so
sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a spoločnosť súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia;
3.2.
Vo vyjadrení spoločnosti SSE – Distribúcia, a.s., číslo vyjadrenia 4600015831 zo dňa
26.6.2015, podľa ktorého SSE-D, a.s.:
3.2.1. upozorňujeme na skutočnosť, že v uvedenej lokalite bude potrebné zo stany SSE-D, a.s.
vybudovať NN distribučné vedenie pre pripájanie nových rodinných domov v rámci novej IBV.
Potrebné vybudovanie časti distribučnej sústavy a jej proces realizácie zaháji SSE-D, a.s. po pripísaní
platby pripojovcích poplatkov za jednotlivé RD na jej účet. Odovzádavie miesto atermín pripojenia
bude stanovený v Zmluve o pripojení. Zmluvu vypracujeme na základe predloženej žiadosti
s doložením listu vlastníctva. Upozorňujeme, že vybudovanie distribučnej sústavy je časovo náročné,
preto je potrebné postupovať neodkladne.
3.2.2. Ďalej potrebné SSE-D, a.s. predložiť: zástavbovú štúdiu, v ktorej bude zakreslené
rozmiestnenie rodinných domov s pridruženými zelenými pásmi, resp. chodníkmi, do ktorých budú
môcť byť uložené inžinierske siete a schválený územný plán zóny.
3.2.3. Žiadame predložiť listy vlastníctva zavkladovaných parciel prístupových komunikácií
a zelených pásov so spôsobom využitia pozemku ako cestná, miestna alebo účelová komunikácia.
V prípade, že ako žiadateľ nie ste vlastníkom prístupových komunikácií, alebo zelených pásov,
žiadame doložiť súhlas vlastníkov predmetných parciel s výstavbou inžinierskych sietí.
3.2.4. K zástavbovej štúdii zároveň žiadame predložiť súhlasné stanovisko príslušného stavebného
úradu s výstavbou v záujmovej lokalite.
3.2.5. Pre urýchlenie posúdenia vašej žiadosti vás žiadame o zaslanie výkresu štúdie v digitálnom
tvare v súradnicovom systéme S-JTSK, 2D, formát DGN V7.
3.3.
Vo vyjadreniach spoločnosti StVPS, a.s., Banská Bystrica, číslo vyjadrenia 2762/2014ZC964-246 zo dňa 17.4.2014 a číslo vyjadrenia 6235/2015-2167-486 zo dňa 22.6.2015, podľa ktorých
spoločnosť StVPS, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodoržania nasledovných
podmienok:
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Pri vašich zámeroch požadujeme dodržať ochranné pásmo vodovodu v zmysle zákona č.
442/2002 Z.z.

min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom
vodovode do priemeru 500 mm

ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní
vodovodného potrubia 20 cm. Požadujeme rešpektovanie vzdialenosti všetkých navrhovaných
podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.
Podmienky napojenia na verejný vodovod:
Na prístupnom mieste pre odčítanie vodomeru z vonkajšej strany prípadného oplotenia – v blízkosti
hranice pozemku investora vybudovať:

vodomernú šachtu pre jednu vodomernú zostavu min. rozmerov 900x1200 mm s dnom 300
mm pod potrubie, s poklopom 600x600 mm a s rebríkom alebo stupačkami, alebo osadiť typizovanú
kruhovú vodomernú šachtu s odvodnením, min. vnútorných rozmerov Ø 1000 mm;

vodomernou šachtou nesmú prechádzať iné vedenia. Vodomerná šachta musí byť zabezpečená
tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru, musí byť chránená pred vniknutím vody a nečistôt, musí byť
odvodnená, vetrateľná, bezpečne prístupná;
Projektovú dokumentáciu stavebného zámeru pre stavebné konanie vrátane projektovej dokumentácie
vodovodnej (kanalizačnej) prípojky požadujeme predložiť na posúdenie. Projektová dokumentácia
vodovodnej (kanalizačnej) prípojky spracovaná odborne spôsobilou osobou musí obsahovať
koordinačnú situáciu, spôsob napojenia na verejný vodovod (kanalizáciu), materiál vodovodnej
(kanalizačnej) prípojky, osadenie vodomernej šachty, detail vodomernej zostavy a výpočet potreby
vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z.z.
3.4.
Vo vyjadrení spoločnosti SPP-D, a.s., číslo vyjadrenia TD/555/Zv/Ba/2015 z 4.6.2015, podľa
ktorého sa v záujmovom území nenachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP-D, a.s.
a spoločnosť súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.
3.5.
Vo vyjadreniach štátneho podniku SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, číslo vyjadrenia CS
86/2014/CZ 4915/2014-220 z 14.4.2014 v spojení s vyjadrením číslo CS 86/2014/CZ 5242/2014220,230 z 22.4.2014 štátny podnik SVP, š.p. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení
navrhovaných štyroch RD a s nimi súvisiaceho odkanalizovania do spoločnej ČOV na dodržania
nasledovných podmienok:

recipient vypúšťaných prečistených odpadových vôd z ČOV (predpokladáme v projekte
uvedený Môlčanský potok), musí byť celoročne prietočný (na základe relevantných hodrologických
údajov SHMÚ, ktoré majú byť platné pre konkrétne miesto vyústenia odpadových vôd);

dodržať emisno-imisný princíp (limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových
vodách príslušnej veľkosti zdroja vo vzťahu k ust. §7 NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd);

požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k navrhovanému zadaniu predmetnej stavby
ešte pred vypracovaním PD podľa §28 ods.1 zákona č. 364/2004 Z.z. v platnom znení;

v prípade zrealizovania a skolaudovania zberača verejnej kanalizácie s koncovkou do verejnej
ČOV v obci v budúcnosti, je potrebné počítať s napojením splaškových vôd z rodinných domov
priamo do verejnej kanalizácie. Navrhované riešenie odkanalizovania z tohto hľadiska považujeme za
dočasné;

s ohľadom na skutočnosť, že vodný tok Môlčanský potok je v správe štátneho podniku Lesy
SR, bude potrebné navrhované riešenie – hlavne technické riešenie a spôsob realizácie výustného
objektu do potoka, odsúhlasiť aj s touto organizáciou;

Nasledujúci stupeň PD, ktorého súčasťou budú aj informácie o technických parametroch
ČOV, hydrotechnické výpočty, posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na vodný tok
Môlčanský potok a prehľadné situačné nákresy, žiadame predložiť na vyjadrenie.
3.6.
Vo vyjadrení Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., číslo vyjadrenia
BBRSC/02803/2015 BBRSC/00595/2016 zo dňa 18.11.2015, podľa ktorého súhlasí s vydaním
územného rozhodnutia za dodržania nasledovných podmienok:

zriadenie dopravného napojenia z cesty III. triedy č. III/2421 (III/066036) na priľahlé
pozemky podlieha povoľovaciemu konaniu. Príslušným cestným správnym orgánom je v tomto
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prípade Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej OÚ
OCDPK);

z dopravno-bezpečnostného hľadiska požadujeme doložiť stanoviská OÚ OCDPK a
Okresného riaditeľstva PZ – ODI v Banskej Bystrici, ktoré sú kompetentné posúdiť navrhnuté riešenie
dopravného pripojenia z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky;

vyšší stupeň projektovej dokumentácie (vjazd a prípojky inžinierskych sietí) je potrebné
predložiť na vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej sspráve siet, a.s., Banská bystrica ako správcovi
ciest II. a III. triedy;

pre určenie technických podmienok pre realizáciu vjazdu pre stavebné konanie žiadateľ
predloží projektovú dokumentáciu napojenia stavby na cestnú sieť, ktorá bude vypracovaná resp.
overená autorizovaným stavebným inžinierom v kategórii Inžinierske stavby a dopravné stavby,
oprávneným projektovať dopravné stavby, spracovaná v zmysle nižšie uvedených podmienok:

doplniť statický výpočet – posúdenie únosnosti podložia komunikácie III/2421 v úseku na
násype (vyhovuje navrhnuté spevnenie svahu?) s ohľadom na geologické pomery, sklon svahu a záťaž
ťažkými vozidlami (domiešavač, smetiarske auto).

požadujeme prehodnotiť mnoýstvo odvádzaných vôd a upraviť PD dažďovej kanalizácie,
nakoľko komunikácia, ako aj pozemky budúcej výstavby RD sú v strmom svahu smerom k ceste
III/2421 a je zrejmé, že povrchové vody zo striech, z plôch stavebných pozemkov aj okolitých svahov
kopca (nie len zárezových) budú tiecť na komunikáciu. Z uvedeného dôvodu požadujeme prehodnotiť
dimenziu dažďovej kanalizácie. V úseku medzi Š1 a Š2 popod cestu III/2421 požadujeme min.
DN300. V najnižšom mieste MK požadujeme osadiť priečny odvodňovací žľab šírky min. 200 mm;

k vyjadreniu pre stavebné povolenie požadujeme predložiť POV v súvislosti s využitím cesty
III/2421 ako staveniska, výkaz výmer prepravovaných materiálov, projekt DDZ;

v prípade zriadenia pracovného miesta na ceste III/2421 počas realizácie komunikácie
navrhujeme zvážiť spevnenie pravostranného svahu cesty III/2421 oproti miestu napojenia v dĺžke
napojenia – min. 20 m tak, aby bola zabezpečená stabilita cesty na záťaž mechanizmov počas
realizácie stavby komunikácie a rodinných domov;

vzhľadom na to, že sa predpokladá zvýšený pohyb ťažkých vozidiel a mechanizmov,
požadujeme úpravu krytu vozovky cesty III/2421 po realizácii stavby, v rozsahu podľa posúdenia
stavu vozovky pred a po realizácii stavby;

prístupovú komunikáciu k pozemkom pre rodinné domy požadujeme v plnom rozsahu
realizovať pred začatím výstavby rodinných domov;

investor zabezpečí zapracovanie našich pripomienok do dokumentácie pre stavebné
povolenie;

pripojenie miestnej komunikácie a práce v dotyku s cestou III/2421 je možné realizovať
len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je OÚ odbor CDaPK;

trvalé a dočasné dopravné značenie ba stavbou dotknutom úseku cesty je potrebné
prerokovať a odsúhlasiť s OR PZ ODI v Banskej Bystrici a OÚ OCDPK požiadať o určenie dočasného
aj trvalého dopravného značenia;

v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon;

ťarchy spojené s užívaním pozemkov zabezpečí a znáša v plnej miere investor;

k DSP je potrebné z majetkoprávneho hľadiska požiadať o stanovisko vlastníka cesty –
Banskobystrický samosprávny kraj, odbor investícií a správy majetku;

Na vyjadrenie k DSP požadujeme predložiť aj PD napojenia RD na ostatné inžinierske
siete (vodovod, splaškovú a dažďovú kanalizáciu a elektrickú energiu);
4.
Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej
správy, ktoré sú správnymi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov
V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách
dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy:
4.1.
Vo vyjadrení Okresného úradu v Banskej Bystrici – OSŽP - úseku štátnej vodnej správy, číslo
vyjadrenia OU-BB-OSZP3-2014/14695/DF zo dňa 31.3.2014 a číslo vyjadrenia OU-BB-OSZP32015/017174/ZI zo dňa 8.6.2015;
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4.2.
Vo vyjadrení Okresného úradu v Banskej Bystrici – OSŽP - úseku štátnej ochrany prírody a
krajiny, číslo vyjadrenia OU-BB-OSZP3-2014/14835 zo dňa 20.3.2014 a číslo vyjadrenia OU-BBOSZP3-2015/017015/KP zo dňa 8.6.2015;
4.3.
Vo vyjadrení Okresného úrad v Banskej Bystrica – OSŽP – úseku štátnej správy v odpadovom
hospodárstve, číslo vyjadrenia OU-BB-OSZP3-2014/14708/CM zo dňa 18.3.2014 a číslo vyjadrenia
OU-BB-OSZP3-2015/016813/CM zo dňa 2.6.2015;
4.4.
Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica – pozemkový a lesný odbor, číslo vyjadrenia
OU-BB-PLO-2015/021575-2 zo dňa 19.8.2015;
4.5.
Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica – OCDaPK, číslo vyjadrenia OU-BBOCDPK-2014/14873 z 21.3.2014;
4.6.
Vo vyjadrení Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrica, ODI, číslo
vyjadrenia ORPZ-BB-ODI1-2-091/2015-ING zo dňa 15.6.2015
4.7.
Vo vyjadrení Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, číslo
vyjadrenia ORHZ-BB1-646/2015 zo dňa 16.7.2015;
4.8.
Vo vyjadrení SPF, regionálny odbor Banská Bystrica, číslo vyjadrenia SPFZ/2014/034441 zo
dňa 19.9.2014;
5.
Požiadavky na vecnú a časovú koordináciu stavby
Neurčujú sa.
Rozhodnutie o námietkach, pripomienkach a požiadavkách účastníkov konania:
V priebehu územného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené pripomienky a námietky,
o ktorých mal stavebný úrad rozhodnúť.
Toto rozhodnutie podľa ust. §40 ods.1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť (§52 zákona č. 71/1967 Zb.). Právoplatnosť vyznačí tunajší stavebný
úrad odtlačkom pečiatky na rozhodnutí doručenom navrhovateľovi. Toto rozhodnutie nestratí
platnosť, pokiaľ bude v uvedenej lehote dvoch rokov podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Toto rozhodnutie je podľa ust. §40 ods.4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie:
Navrhovateľ dňa 29.7.2015 podal a dňa 16.2.2016 naposledy doplnil návrh na vydanie
územného rozhodnutia predmetnej stavby. Stavebný úrad návrh a jeho prílohy preskúmal a zistil, že
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v územnom konaní. Preto stavebný
úrad doručením písomného oznámenia číslo spisové 208-002/2015/MM zo dňa 22.9.2015 oznámil
dotknutým orgánom začatie územného konania. Účastníkom konania stavebný úrad začatie územného
konania oznámil vyvesením verejnej vyhlášky. V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania
a orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania, ako aj o lehote,
v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe. Na prerokovanie návrhu
stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.10.2015.
Podľa §37 ods.2 stavebného zákona stavený úrad v územnom konaní posúdi návrh
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území
a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa ods.1 a predchádzajúcimi
rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a
všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti
práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o
kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod.,
pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.
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Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby v územnom konaní podľa ust. §37
stavebného zákona a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné
prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie nadmerne neohrozuje. Stavba
je umiestnená v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Umiestnenie stavby vyhovuje aj
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie určeným vo vyhláške č. 532/2002 Z.z. V konaní stavebný úrad
skúmal aj dodržanie ustanovenia §38 stavebného zákona. Navrhovateľ v konaní predložil doklady
preukazujúce právo navrhovateľa na umiestnenie stavby na predmetných pozemkoch.
V uskutočnenom konaní účastníci konania neuplatnili požiadavky a námietky k umiestneniu
stavby podľa posudzovaného návrhu.
K návrhu na umiestnenie stavby sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány - Okresný úrad
v Banskej Bystrici – OSŽP – úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek
odpadového hospodárstva, Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Okresný úrad v Banskej Bystrici – pozemkový a lesný odbor, štátny podnik SVP, OZ
Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa
ciest, a.s., Okresné riaditeľstvo HaZZ Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond, RO Banská
Bystrica, Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča a správcovia podzemných vedení, t.j. spoločnosť
Stredoslovenská vodáranská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, spoločnosť SSEDistribúcia, a.s., Banská Bystrica, Slovak telekom, a.s., Banská Bystrica, spoločnosť Michlovský,
s.r.o., O2 Slovakia, s.r.o., UPC broadband slovakia, s.r.o., Banská Bystrica. Stavebný úrad podmienky
dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení preskúmal, zosúladil a zapracoval do obsahu
tohoto rozhodnutia.
Na základe uvedených skutočností a na základe vykonaného územného konania tunajší stavebný úrad
rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.
Za vydanie tohoto rozhodnutia navrhovateľ v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. v platnom znení o
správnych poplatkoch položka č. 59 písm. a) sadzobníka, zaplatil správny poplatok v sume 200,- €
v hotovosti do pokladne Obecného úradu Môlča.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v platnom znení podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Môlča – stavebný
úrad, Prostredná Môlča 61, 974 01 Môlča.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom v zmysle
§244 ods.2 a nasl. zák.č.: 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Ján Kluka
starosta obce Môlča

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. v
platnom znení o správnom konaní musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Môlča a 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V
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zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto rozhodnutie súčasne
zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Môlča.

..................................................
vyvesené na úradnej tabuli
dátum, pečiatka, podpis

..................................................
zvesené z úradnej tabule
dátum, pečiatka, podpis

Na vedomie:
1) Okresný úrad – OSŽP – ŠVS, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
2) Okresný úrad – OSŽP – OH, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
3) Okresný úrad – OSŽP – OPaK, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4) Okresný úrad – OCDaPK, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
5) Okresný úrad – OKR, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
6) Okresný úrad – PLO, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
7) BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
8) OR PZ, ODI, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica
9) OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
10) SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
11) Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichradova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
12) StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
13) Michlovský, s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
14) Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
15) SSE – D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16) O2 Slovakia, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
17) UPC broadband slovakia, s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
18) Ján Fraňo, Sládkovičova 60, 974 05 Banská Bystrica
19) Monika Babeľová, Vajano 92/1, 974 01 Riečka
Co: spis
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