
Obec Zázrivá
Obecný úrad Zázrivá, Stred č. 409, 027 05 Zázrivá

Číslo: 88/2021/S2021/00655-TS1/20
Vybavuje: Bc. Katarína Majdišová

Zázrivá: 06.10. 2021

VEC: Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom Ladožská 1437/6, 040 
12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 1833, 026 01 Dolný Kubín, 
podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby 
„Prestavba a nadstavba existujúceho rodinného domu s.č.21 a zadných stavov“ , na pare. č. KN- 
C: 1764 v k. ú. Zázrivá, Dolina.

STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebníci Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom Ladožská 
1437/6,040 12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 1833,026 01 Dolný 
Kubín, podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
stavby „Prestavba a nadstavba existujúceho rodinného domu s.č.21 a zadných stavov“ , na pare, 
č. KN-C: 1764 v k. ú. Zázrivá, Dolina.

Obec Zázrivá, ako príslušný správny orgán podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), prerokoval žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia a po preskúmaní podľa ustanovení § 62 a 63 stavebného zákona 
rozhodlo takto: podľa §66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a §10 vyhl. č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

stavebníkom: Ing. Kataríne Pavlikovskej a Františkovi Pavlíkovskému, Ladožská 1437/6, 040 12 
Košice

povoľuje

Prestavbu a nadstavbu: existujúceho rodinného domu súp. č. 21 a zadných stavov
Na pozemku: pare. KN-C č. 1764
v k. ú. : Zázrivá - Dolina

Popis stavby:
projekt rieši prestavbu a nadstavu existujúceho rodinného domu s.č. 21a zadných stavov.

SO.01 Zo súčasného stavu rodinného domu sa zachovajú obvodové konštrukcie 1. a 2.NP, konštrukcia 
strechy a strešná krytina sa odstránia. Rodinný dom bude s dvomi nadzemnými podlažiami a obytným 
podkrovím, strecha sedlová s dvomi vikiermi. Obvodová nosná konštrukcia podkrovia bude tvorená 
sendvičovou konštrukciou, ako finálna vrstva bude slúžiť drevený obklad. Strecha bude sedlová so 
sklonom strešných rovín 45° doplnená vikiermi so sklonom 12°. Strešná krytina bude pokrytá 
plastovým šindľom.
Dispozičné riešenie rodinného domu SO.01 je rozdelené na dennú, technickú časť akľudovú časť. 
Denná časť l.NP bude tvorená zádverím, kuchyňou, schodiskom a WC. Technickú časť domu na l.NP 
bude tvoriť technická miestnosť s lyžiarňou. Kľudovú časť l.NP 2.NP rodinného domu bude tvorená
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obývacou izbou, schodiskom, kúpeľňou, chodbou, spálňou, terasou a pavlačou. Podkroví bude spálňa, 
schodisko, kúpeľňa, chodba, izba a balkón.

SO.02 Existujúce zadné stavy sú jednopodlažná budova s čiastočným podpivničením s celkovými 
maximálnymi rozmermi 19,575 x 6,593 m so sedlovou strechou. Strešná krytina je plech. Stavba 
v súčasnosti nie je využívaná. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu bude stavba odstránená. Na pôvodnom 
mieste je navrhnutý objekt, v ktorom sa bude nachádzať oddychová časť tvorená wellnessom. Tvar 
budovy bude kopírovať obrys terajších zadných stavov.

Kľudovú časť na 1 .NP zadných stavov bude tvoriť wellness, v ktorom sa nachádza sauna, 
vírivka a sprcha. Dennú časť na l.NP zadných stavov bude tvoriť letná kuchyňa. Technická časť na 
1 .NP zadných stav bude tvorená záhradným skladom a dielňou.

Vykurovanie zabezpečené tepelným čerpadlom (voda-vzduch) umiestnené v technickej miestnosti 
v objekte SO.01 a centrálna kachľová pec umiestnená v obývacej izbe. Stavby budú napojené na 
existujúci vlastný zdroj vody, odkanalizované do existujúcej žumpy, ktorá bude 
zrekonštruovaná, dažďové vody bude odvodňovaná pomocou drenáže do vsakovacej jamy. Prístup ku 
stavbe je zabezpečený z miestnej a vlastnej kumunikácie. Objekt je napojený vlastnou NN prípojkou 
vzduchom cez strešný plášť, nové NN pripojenie bude realizované cez novovybudovanú NN prípojku 
z existujúceho stĺpa. Prístup k objektom zostáva pôvodný z miestnej komunikácie.

Technické údaje stavieb:

SO.Ol
- zastavaná plocha domu 79,77 m2
- úžitková plocha domu 232,37 m2
- obytná plocha chaty 81,33 m2
SO.02
- zastavaná plocha zadných stavov 115,11 m2
- úžitková plocha zadných stavov 98,86 m2

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce 
Zázrivá.

Projektovú dokumentáciu spracoval: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R.Štefánika 1833,026 01 Dolný 
Kubín, IČO: 47555505.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavba rodinného domu SO.Ol a zadných stavov SO.02 je bude umiestnená na pozemku parcela C KN 
č. 1764 v k. ú. Zázrivá, Dolina.

Podmienky pre polohové a výškové umiestnenia stavby:

stavba SO.Ol bude celkových pôdorysných rozmerov 6,105 x 13,190 m a bude umiestnená :

- 3,800 m resp. 0,576 m od hranice s pozemkom pare.č. C KN 4312 (E KN 1680/6 a 16674/4)
- 4,545 m od hranice s pozemkom pare.č. C KN 1764 (E KN 16673/2)
- 12,928 m od hranice s pozemkom pare.č. C KN 1763/2
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stavba SO.02 bude celkových pôdorysných rozmerov 17,049 x 8,127 m a bude umiestnená :

-15,188 m od hranice s pozemkom parc.č. C KN 1557/2 (E KN 16673/1)
- 6,132928 m resp. 14,644 m od hranice s pozemkom parc.č. C KN 1763/2
- 10,575 m resp. 17,799 m od hranice s pozemkom parc.č. C KN 1757/2 (E KN 16680/1 a 16674/5)

Podmienky napojenia na inžinierske siete a úpravu staveniska:

- stavby SO.01 a SO.02 budú napojené na inžinierske siete :

Stavby budú napojené na existujúci vlastný zdroj vody, odkanalizované do existujúcej žumpy, ktorá 
bude zrekonštruovaná, dažďové vody bude odvodňovaná pomocou drenáže do vsakovacej jamy. 
Prístup ku stavbe je zabezpečený z miestnej a vlastnej kumunikácie. Objekt je napojený vlastnou NN 
prípojkou vzduchom cez strešný plášť, nové NN pripojenie bude realizované cez novovybudovanú NN 
prípojku z existujúceho stĺpa.

Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím 
a ďalšími podmienkami v zmysle ustanovenia zák. č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

-Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, 43i, 47-52 stavebného zákona upravujúce požiadavky 
na uskutočňovanie stavieb, príslušné technické normy.

- Stavebník je povinný do 15 dní od začatia výstavby písomne oznámiť príslušnému stavebnému 
úradu v zmysle § 66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona termín začatia stavby.

- Stavba bude ukončená do: 31.12. 2026.

- Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky na základe výberového konania.

Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od skončenia výberového 
konania.

- Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46 d zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 
28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. na stavbe stavebný denník. Denné záznamy môžu byť nahradené 
jedným záznamom z obdobia siedmych dní.

- Najneskôr 30 dní pred uplynutím termínu ukončenia stavby je stavebník povinný požiadať 
príslušný stavebný úrad o kolaudáciu stavby ako aj o vydanie kolaudačného rozhodnutia, 
prípadne v termíne do 30 dní pred uplynutím lehoty výstavby požiadať o predĺženie termínu 
ukončenia stavby.

- Stavebník je povinný po dokončení hrubej stavby požiadať oprávneného geodeta o zameranie 
stavby a vyhotovenie geometrického plánu, ktorý predloží ku kolaudácii stavby.
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- V súlade s § 43i ods. 3 písm. b) zák. č. 50/76 Zb. v znení nesk. noviel, je stavebník povinný označiť 
stavenisko tabuľkou a umiestniť ju pred vstupom na stavenisko alebo stavbu na viditeľnom 
mieste a ponechať ju tam až do kolaudácie stavby ako aj chrániť ju pred znehodnotením.

- V súlade s § 43f stavebného zákona na stavbe použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa 
zákona č. 90/1998 Z. z. vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.

- V zmysle § 10 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov je stavebník povinný uchovávať 
v nepoškodenom stave doklady od stavby, včetne projektovej dokumentácie počas výstavby ako 
aj jestvovania stavby.

S odpadom vzniknutým pri stavbách je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona o odpadoch 
312/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.

V prípade znečistenia miestnej komunikácie je stavebník povinný vyčistiť na vlastné náklady. 
Čistenie cesty je nutné vykonávať priebežne, prípadné poškodenie miestnej komunikácie ťažkými 
vozidlami a mechanizmami stavebníka, je stavebník povinný vykonať opravu poškodenej 
komunikácie (navezenie štrku, zrovnanie a zhutnenie).

Napojenie vjazdu z miestnej komunikácie na pozemok riešiť plynulým nábehom. Výstavbou 
nesmie byť ohrozená miestna komunikácia a bezpečnosť na nej!

- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou 
osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá - stavebník.

- Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:

a/ Okresný úrad Dolný Kubín, ZP, referát štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Dolný 
Kubín, vyjadrenie č.: OU-DK-OSZP-2021/005563-003 zo dňa 13. 08.2021 - súhlasí s predloženou 
dokumentáciou stavby a vydaním povolenia na stavbu Prestavba a nadsavbu rodinného domu s.č.
21 a zadných stavov“ na pare. č. C KN: 1764 za nasledovných podmienok:

1. Všetky odpady, ktoré vzniknú počas stavebných prác, podľa priloženej PD, budú zhodnotené, 
resp. zneškodnené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v žnem neskorších predpisov.

2. Odpady, ktoré je možné naďalej recyklovať, odovzdať organizácii oprávnenej na zber alebo 
zhodnocovanie odpadov.

3. Odpad je možné dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka, alebo so 
súhlasom vlastníka.

4. Nepovoľuje sa vytvárať skládky odpadu.
5. Po ukončení prác žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi tunajšiemu úradu (vrátane 

faktúr a vážnych lístkov).

b/ SSE-D a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, vyjadrenie č. 202109-TZ-0152-1, zo dňa 
05.10.2021 súhlasí so stavbou s nasledovnými pripomienkami:

l.Maximálna  rezervovaná kapacita (MRK):

Hlavnv istič nred elektromerom s charakteristikou B:
MRK existujúca: 3x 24.7 A
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MRK požadovaná: 3x 32 A
MRK odsúhlasená: 3x 32 A

2.Existencia  elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú 
orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu 
tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. 
tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná 
čiara - NN vedenia vzdušné.

3.Specifikácia pripojenia:

3.1 .Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD:
Poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN 1763/2 pri č.d. 21.

3.2 Spôsob pripojenia:
SSD súhlasí so zvýšením odoberaného výkonu a montážou hlavného ističa pred elektromerom v súlade 
s vyššie uvedenými hodnotami.

SSD súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou (ďalej PD) elektrickej prípojky od f. Emu 
elektro s.r.o..
O pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera požiada 
odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu pripojenia 
bude mať odberateľ pripravené odberné miesto v súlade s týmto vyjadrením a odsúhlasenou PD. 
Samotné pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera 
zabezpečí výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite, t.j. SSD.

3.3 Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača určujeme vyhotoviť káblom min. 
AYKY-J4Bxl6mm2 max. AYKY-J4Bx35mm2 mechanicky chráneným v ochrannej rúrke a ukončený 
na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači, pred meraním spotreby elektriny (plombovateľná 
časť).

3.4 Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne 
prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača 
RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m.
Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 
m od poistkovej istiacej skrine. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

3.5 Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:

Tepelné čerpadlo 



6. strana rozhodnutia č. 88/2021/S2021/00655-TS1/20, zo dňa 06.10. 2021

Sadzba D6 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta s tepelným čerpadlom. 
Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D6 v zmysle cenníka:
- pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných 
spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného 
diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom 
(IMS), HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom.
V prípade, že súčasný stav odberného miesta nespĺňa podmienky osadenia RE na verejne 
prístupnom mieste v zmysle tohto vyjadrenia, je odberateľ povinný predložiť do SSD na 
odsúhlasenie projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu prípojky v rozsahu prekládky 
RE na verejne prístupné miesto. Následne SSD súčasne s odsúhlasením tejto projektovej 
dokumentácie určí popis ďalšieho postupu.
Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a 
obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického 
vykurovania!

3.6 V\ iadrenie pre účelx územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného ako aj stavebného povolenia pri splnení 
„Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberových miest do 
distribučnej sústavy „SSD“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii 
„Dokumenty“. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej 
dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

4. Postup pre realizáciu pripojenia:

4.1.V termíne do 75 kalendárnych dní od zaslania tohto vyjadrenia podpíšte dve kópie Zmluvy 
o pripojení, ktorú sme Vám zaslali spolu s týmto vyjadrením a zašlite na adresu SSD: 
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
4.2 Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhraďte pripojovací poplatok ak bol 
tento v Zmluve o pripojení vyčíslený. Výška pripoj o vacieho poplatku, dátum splatnosti ako aj 
číslo bankového účtu SSD je uvedený v článku „II. Faktúra
- Zálohový list“ Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné zrealizovať bankovým prevodom alebo 
prostredníctvom poštovej poukážky. Podpisom Zmlúv \ o ri pojem a zaplatením 
pripoj o vacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vás aj pre SSD stávajú 
záväzné.
4.3 Ak ste boli v článku 3 tohto vyjadrenia „Špecifikácia pripojenia“ požiadaný predložiť PD 
pre účely územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia môžete v prípade elektronického 
podania žiadosti nahrať PD v elektronickej forme v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej 
intemetovej stránke  v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti“. Alebo 
môžete poslať požadovanú dokumentáciu pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu listovou 
zásielkou, ktorú odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku. V dokumentácii uveďte číslo 
žiadosti ku ktorej ju zasielate. Upozorňujeme, že pred vy budovaním elektrického prívodu ste 
povinnv zabezpečiť súhlas\ majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektricky 
prívod umiestnený.

www.ssd.sk

4.4 Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v 
zmysle tohto vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali 
zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s 

http://www.ssd.sk
http://www.ssd.sk
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príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy. 
V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné 
konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil.
4.5 Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení 
elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového 
rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite
„Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia 
do distribučnej sústavy“ a to prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile žiadosti po 
prihlásení sa na našej intemetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie 
stavu žiadosti“) ak ste podali žiadosť elektronicky, alebo prostredníctvom vypísaného 
tlačiva čestného prehlásenia, ktoré nájdete na www.ssd.sk, a ktoré je potrebné poslať na adresu 
SSD. Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej 
skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný 
mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. 
Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienka pripojenia a 
jepripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.
4.6 Po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo 
poštou podľa spôsobu ako bolo čestné prehlásenie doručené. Naša spoločnosť na základe 
informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického 
zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto vyjadrenia 
najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku I. „Termín vybudovania 
elektroenergetického
zariadenia SSD“ kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných 
podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení a v Zmluve o pripojení. Po realizácii 
pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e- 
mailom, alebo poštou.
Upozorňujeme, že ak do dobv prijatia čestného prehlásenia nebude z Vašej straň\ zaslaná 
podpísaná Zmluva o pripojení, zaplatený pripojovací poplatok (ak bol stanovený) a prípadne 
odsúhlasená PD lak bola povinná), nebude z našej straň v realizované pripojenie Vášho 
odberného miesta do distribučnej sústavx. nakoľko nebudú z Vašej straň\ splnené technické a 
obchodné podmienkx pripojenia.
4.7 V prípade nutnosti rozplombovania a následného zaplombovania niektorých častí 
elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho 
dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej 
Zmluvy o združenej dodávke elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom 
elektriny), požiada odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSD. 
Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.
4.8 Požiadavku na pripojenie upraveného odberného miesta a preložku merania (ak je v zmysle 
podmienok SSD potrebné preložku RE realizovať), je potrebné uplatniť až po príprave a 
označení elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača,
t.j. po príprave odberného miesta na pripojenie k distribučnej sústave SSD v súlade s 
podmienkami pripojenia definovanými v tomto vyjadrení a po potvrdení prijatia dokladov v 
zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD. Potrebnú úpravu si zabezpečuje žiadateľ sám.

http://www.ssd.sk
http://www.ssd.sk
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5.Všeobecné  podmienky:
5.1 Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k 
vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie 
elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
5.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné 
fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe 
objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na intemetovej stránke  (sekcia 
Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej 
lokalite.

www.ssd.sk

5.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 
Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach 
požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN 
vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť 
celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa 
môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
5.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať 
manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
5.5 Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej 
sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Pripojené 
elektrické zariadenie nesmie svojou prevádzkou ovplyvňovať kvalitu elektriny v neprospech 
ostatných odberateľov, inak môže v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom 
rozsahu obmedziť, alebo prerušiť dodávku elektriny.
5.6 Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia

od bodu
pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so “Všeobecnými 
podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy 
SSD“, ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
5.7 Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre 
prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné 
podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný 
rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z 
TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V 
RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom 
odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži 
elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach 
merania nájdete na našej intemetovej stránke  v sekcii „Dokumenty“. (Meranie 
spotreby elektriny priame do max. hodnoty 3x80Ampér, polopriame cez meracie 
transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP /5A/10VA/0,5s., nepriame , cez meracie 
transformátory prúdu s hodnotou 3xMTP - ...,/5A/10VA/0,2 a meracie transformátory napätia 
3xMTN 22000/^3//! 00/a/3/1 0VA/0,2. Meracie miesto musí vyhovovať príslušným STN (EN) 
a Zákonu o metrológii č.157/2018 Z.z. §16 používanie určeného meradla, §17 používanie 
povinne kalibrovaného meradla.)

www.ssd.sk

5.8 Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom 
elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 
508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť 
technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS

http://www.ssd.sk
http://www.ssd.sk
http://www.ssd.sk
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žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.
5.9 Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred 

požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania 
izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie 
je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného 
elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia 
daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške 
elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta 
po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 
508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je 
odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o 
energetike.

5.10SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou 
odberného
miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

• inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia 
sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a 
odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
• inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
• inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj 

elektriny,zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej 
distribučnej sústavy

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená 
ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného 
miesta k distribučnej sústave SSD.
5.11SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na 
odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska 
bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu 
danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien 
na existujúce inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.
5.12Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie 
stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných 
údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme 
o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

- K stavbe sa vyjadrili:

- Okresný úrad Dolný Kubín, ZP, referát štátnej správy v odpadovom hospodárstve, Nám. 
slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47, Žilina.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie jestvujúcich 
inžinierskych sietí príslušných správcov týchto sietí. Pri súbehu a križovaní inž. sietí 
dodržať STN 73 6005, 73 3050 !

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené.
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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.

Odôvodnenie
Stavebníci Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom 

Ladožská 1437/6,040 12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 
1833, 026 01 Dolný Kubín, podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad vZázrivej žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia stavby „Prestavba a nadstavba existujúceho rodinného 
domu s.č.21 a zadných stavov“ , na pare. č. KN-C: 1764 v k. ú. Zázrivá, Dolina.

Splnomocnený zástupca stavebníkov predložil projektovú dokumentáciu vrátane 
statického posudku, splnomocnenie na zastupovanie v konaní.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v zmysle §61 
ods.4 stavebného zákona, keďže ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania - 
spoluvlastníkov pozemku a upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

V lehote určenej na uplatnenie námietok a pripomienok v oznámení o začatí 
stavebného konania ani pri ústnom pojednávaní k podanému návrhu, neoznámili stavebnému 
úradu svoje stanovisko dotknuté orgány a účastníci konania.

V súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej 
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o 
stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.l a 2 stavebného zákona 
a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, 
ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. V priebehu stavebného konania 
nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Požiadavky 
účastníkov konaniaa dotknutých orgánov neboli uplatnené.

Stavebný úrad na základe posúdenia predložených podkladov, projektovej 
dokumentácie stavby vrátane statického posúdenia navrhovanej zmeny stavby rozhodol tak, 
ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania, sú: námietky 
účastníkov konania neboli uplatnené.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle §53 a §54 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec 
Zázrivá, Obecný úrad, Stred 409, 027 05 Zázrivá.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v žnem neskorších predpisov: 
- zaplatený v hotovosti do pokladne obce v hodnote 80.- € podľa položky 60/al a 60/d5 
sadzobníka správnych poplatkov.

JUDr. Maiúš 
starosta obe

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná v zmysle §69 ods.2 stavebného zákona tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 
dnína úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce.

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

odtlačok pečiatky a 
podpisoprávnenej osoby

Doručí sa:

- účastníci konania - podľa §59 ods.l stavebného zákona - stavebník a osoby, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov 
a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným 
povolením priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vy hláškou

Na vedomie:

Okresný úrad Dolný Kubín, ŽP, odpadové hospodárstvo, Nám. slobody 1, 026 01 
Dolný Kubín
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/7, 010 47, Žilina


