Obec Liptovský Ján
Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján
- stavebný úrad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: SOcÚ/LJ-82/2011
Liptovský Ján 29.6.2011
Vybavuje : Ing. Urbanová

Kolaudačné

rozhodnutie

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava , oddelenie
realizácie investícií ul.Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad podal dňa 23.5.2011 na Obec
Liptovský Ján návrh na kolaudáciu stavby „ APKO miestnych plynovodov v obci Liptovský Ján
a Podtureň , rok 2010 “ v k.ú Liptovský Ján pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou
Liptovský Ján pod č.SOcÚ/LJ -86/2010 dňa 14.6.2010 .
Obec Liptovský Ján , príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, § 5 odst.1 písm.a
zák.č 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie v
zastúpení starostom obce ako správnym orgánom podľa § 13 odst.. 5 zákona č.369/90 Zb. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, v súlade s ustanovením §82 odst. 1
stavebného zákona a §20 vyhl.č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona
povoľuje
užívanie stavby „ APKO miestnych plynovodov v obci Liptovský Ján a Podtureň , rok 2010 “
na pozemku parc. E KN 342/5, 3012, 3014 v k.ú Liptovský Ján.
Popis stavby :
Stavba rieši výstavbu aktívnej protikoróznej ochrany plynovodov v obci Liptovský Ján.a
Podtureň. Stavba pozostáva z elektrickej NN káblovej zemnej prípojky , osadenia stanice ( s
monitoringom a diaľkovým prenosom), z jednosmerných káblových rozvodov, anódového
uzemnenia, prepájacích a spájacích objektov z odizolovania premostení, galvanických oddelení
odberateľov a odstránení galvanických spojení .
Objektová skladba povoľovacej stavby:
SO 01 – anónové územenie
SO 02 - NN prípojka
PS 01 – SKAO s monitoringom a s diaľkovým ovládaním
Technické údaje stavby:
− anódové uzemenenie : 2x12ks 50 kg FeSi segmentov uložených vo výkope o rozmerov
2x30x0,8x2 m− spájací objekt : betónový stĺpik o priereze 0,15x0,20 m a výške 1,5 m
− káblové NN rozvody : v hĺbke 1 m CYKY – o 4x16 mm2 - 10 m ,CYKY -J 3X2,5 mm2 –
10 m , CYKY -O 4X10 2 – 340 m , napojenie na verejný rozvod obce.

− prepájacie a meracie objekty PO: polyetylénový stĺpik o priereze 0,15m a výške 1,5 m s
prefabrikovaným deleným bet. rozvádzačom
− prepájacie a meracie objekty : 3 ks objektov s oceľovým vodovodom DN500, príp. meracou
sondou
− galvanické oddelenie odberateľov: uzáver s integrovaným izolačným spojom, prírubový
alebo lepený izolačný spoj , použitie podľa konkrétnej STL prípojky .
Pre užívanie stavby podľa § 82 odst.2,3 stavebného zákona sa určujú tieto podmienky,
ktorými je nutné zabezpečiť ochranu verejných záujmov a práv chránených záujmov
účastníkov konania najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravie ľudí ,
požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- vlastník stavby je túto povinný užívať v dobrom stavebno-technickom stave v súlade
s dokumentáciou overenou v stavebným úradom, na účel k tomu určený v povolení a udržiavať
stavbu v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych, bezpečnostných
a hygienických závad, aby nedošlo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu .
- užívať stavbu na účel ,určený v tomto rozhodnutí.Prípadné zmeny stavby a zmeny spôsobu
užívania je možné uskutočniť len po oznámení stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.
- zabezpečiť vykonávanie prevádzkových revíznych správ a odborných prehliadok zariadení v
predpísaných termínoch v zmyslepríslušných STN a vyhlášok.
Rozhodnutie o námietkách účastníkov konania: neboli uplatnené.
Odôvodnenie.
Stavebník SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava , oddelenie
realizácie investícií ul.Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad podľa § 76 a nasl. Stavebného zákona
a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. podal stavebnému úradu dňa 23.5.2011 návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ APKO miestnych plynovodov v obci Liptovský Ján a
Podtureň , rok 2010 “.
Dňa 22.6.2011 stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie s miestnym šetrením. V konaní
bolo zistené, že stavba bola uskutočnená v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní
a boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
Stavebný úrad preskúmal doklady vzťahujúce sa k §17 a 18 vyhl.č.453/2000 Z.z ktoru sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preukazujúce výsledky predpísaných skúšok
a konštatoval, že revidované zariadenia sú schopné trvalej a bezpečnej prevádzky. V konaní to bolo
preukázané doloženými osvedčeniami o vykonaní príslušných skúšok,atestami o použitých
materiáloch a stavebných výrobkoch , správami o odbornej prehliadke revidovaného zariadenia.
Obec ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku posúdila návrh a podľa §82 odst.1 stavebného zákona v znení neskorších
predpisov povoľuje užívanie stavby.
Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie .
Správny poplatok bol zapaltený v hotovosti do polkladne obce vo výške 23€.

Poučenie.
Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno
odvolať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad v Žiline, podaním
na Obec Liptovský Ján.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia je možné
podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.

Juraj Filo
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle stavebného zákona musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s §26
odst.2 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za doručenie sa považuje 15
deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

Vyvesené dňa : 30.6.2011

Zvesené dňa...................................

Doručuje sa :
SPP-Distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava , oddelenie realizácie investícií
ul.Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad
SR. Slovenský pozemkový fond Braislava SR Kollárova 2 Liptovský Mikuláš
Na vedomie:
Ing. Vladimír Akurátny Harmincova 4621/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Ul.Štefánika 1780 Lipt.Mikuláš
Stredoslovenská energetika a.s. ul.Kpt.Nálepku 16/A Lipt.Mikluláš
Obvodný úrad životného prostredia Lipt.Mikuláš ,Vrbická 1993
1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
2. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Okresné riaditeľstvo Hasičského a požiarneho zboru Nám.osloboditeľov č. 1 , 031 01 Lipt.Mikuláš
Telefonica 02 Slovakia s.r.o.Einstainova 24 Bratislava
Správa ciest ŽSK ,Rázusa 104, 010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. J.Jančeka 36 Ružomberok

Obvodný úrad pre CDaPK Nám. Osloboditeľov č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
T-COM ,Karadzičova 10 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva , Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
Orange Slovensko s.r.o. UC2 Banská Bystrica
Obec Liptovský Ján v zastúpení starostom obce

