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Vec
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav dokončenej stavby v súvislosti s vybudovaním
zariadenia: „Varovný a vyrozumievací systém v obci Nižný Hrušov“, podľa § 57 ods. 1) zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon).
Dňa 10. 01. 2020 ste podľa § 57 ods. (1) stavebného zákona ohlásili stavebné úpravy
v budove súpisné číslo 520 a stavebné úpravy siete miestneho rozhlasu, v súvislosti s vybudovaním
„Varovného a vyrozumievacieho systému“ v obci Nižný Hrušov. (§ 55 ods. 2) písm. c) stavebného
zákona)., v spojení s 139b ods. 5) písm. c) stavebného zákona).
Popis stavebných úprav:
Projekt rieši inštaláciu komplexného systému varovania a vyrozumievania vrátane monitoringu
ovzdušia, vetra a zrážok. Na a v objekte s.č. 520 na parcele CKN 1082/4 k.ú. Nižný budú inštalované
zariadenia:
-Riadiaca ústredňa RTl sirény, Anténa v pásme 130MHz pre dátovú rádiostanicu, anténa RDS,
Extrémny modul miestneho ovládania. Retlansnačná stanica obecného rozhlasu, vstup z nadriadeného
PC prostredníctvom softvéru, Snímač rýchlosti a smeru vetra, snímač teploty a vlhkosti vzduchu
a zrážkomer.
,
-Elektronické bezdrôtové hlásiče budú umiestnené v zmysle mapy pokrytia na stĺpoch VSD a.s.
v rozsahu územia obce Nižný Hrušov
Obec Nižný Hrabovec, ako stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. 1) v spojení s §
119 ods. 3) stavebného zákona (určený stavebný úrad), proti uskutočneniu stavebných úprav v budove
s.č. 520 na parcele CKN číslo 1082/4 a stavebných úprav miestneho rozhlasu na stĺpoch elektrického
zariadenia spoločnosti VSD a.s. Košice, v súvislosti s vybudovaním zariadenia: „Varovný
a vyrozumievací systém v obci Nižný Hrušov“, podľa § 57 ods. 1) stavebného zákona v rozsahu
uvedenom v ohlásení a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. František
Felc, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2085+A+5-3, zákazka z obdobia 10/2019, podľa § 57 ods.
2 stavebného zákona nemá námietky.
Stavbu uskutoční zhotoviteľ, ktorý bude vybraný formou výberového konania. Vybraný zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Oprávnenia a povinnosti
stavbyvedúceho vyplývajú z §46a stavebného zákona.
Pozemok parcela číslo 1082/4 a budova súpisné číslo 520 sú zapísané na LV č. 894 v registri „c“, na
LV číslo 894 k.ú. Nižný Hrušov na vlastníka: Obec Nižný Hrušov, v podiele 1/1.
Podperné body elektrického vedenia v území obce Nižný Hrušov, na ktorých budú umiestnené
bezdrôtové hlásiče poradové číslo 1 až č. 45, sú vo vlastníctve VSD a.s. Košice. Právo umiestniť

2
navrhované zariadenie na energetickom zariadení vlastníctve VSD a.s. Košice, je preukázané
„Zmluvou o budúcej zmluve o výpožičke podperných bodov NN vedenia“, uzavretou v zmysle ust. §
659 a násl. zákona číslo 40/1964 Z.z. zo dňa 14. 01. 2020. Podmienky citovanej zmluvy je stavebník
povinný dodržať v plnom rozsahu.
Upozornenie:
•Pred inštaláciou varovného systému stavebník zabezpečí odsúhlasenie napojenia predmetného
zariadenia z jestvujúcej el. prípojky, časť odberné elektrické zariadenie pre budovu obecného úradu,
ako aj prípadnú potrebu zvýšenia príkonu a prípadnú potrebu inštalácie podružného merania, vrátane
jej odsúhlasenia z VSD a.s. Košice.
•Realizačnú dokumentáciu nabíjacej stanice časť „Elektro“, pred realizáciou napojenia predložiť na
posúdenie oprávnenej osobe v zmysle zákona číslo 124/2006 Z.z. v znení nesk. predpisov.
•Pripojenie navrhovaného varovného systému musí zodpovedať platnej legislatíve. Odberateľ je
povinný preukázať schopnosť bezpečnej prevádzky „nabíjacej stanice“ správou o odbornej prehliadke
a skúške elektrického zariadenia.
•Pri realizácií prác dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, dodržiavať
bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu životného prostredia.
•Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov (§ 126 a140b stavebného zákona), požadované podľa osobitných predpisov, ktoré
stavebník si má obstarať pred začatím prác.
•Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov, odo dňa doručenia
tohto ohlásenia. Ohlásené stavebné úpravy nepodliehajú kolaudácií podľa § 76 stavebného zákona. Ku
preberaciemu konania sa vyžadujú potrebné revízie a doklady o preukázaní zhody na stavebné
výrobky a zariadenia použité v zariadení a v stavbe.
Oznámenie k ohláseniu nie je správnym rozhodnutím podľa § 46 zákona číslo 71/ 1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a nemožno sa proti nemu odvolať.

Mgr. Marcela Pčolinská
starostka

Doručí sa
-Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
-VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby.

