Obec Nižný Hrabovec
Číslo: 426/2019-02

Nižný Hrabovec, 16.12.2019

Obec Nižný Hrušov- SR,IČO 332607
Nižný Hrušov 520
094 22 Nižný Hrušov
___________________________________
Vec
Oznámenie k ohláseniu stavby: „Elektrická nabíjacia stanica Nižný Hrušov“, podľa § 57 ods. 1)
zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov - (stavebný zákon).
Dňa 11.12.2019 ste podľa § 57 stavebného zákona ohlásili zriadenie „Elektrickej nabíjacej
stanice“ na parcele CKN číslo 1082/4, doplnková stavba k budove súpisné číslo 520 k.ú. Nižný
Hrušov. (§ 139b ods. 6) stavebného zákona).
Popis stavby:
Ide o umiestnenie AC (alternating current) nabíjacej stanice - stojanovej, ktorá umožňuje nabíjanie
automobilu pomocou striedavého prúdu. Miesto umiestnenia je v rámci parkoviska pred budovou
obecného úradu - dve nabíjacie stania. Nabíjacia stanica bude pripojená na elektroinštaláciu z obecnej
budovy. Výkon nabíjacej stanice sa upraví podľa kapacity vnútornej inštalácie v budove obecného
úradu. Finálny výkon nabíjacej stanice sa prednastaví pri inštalácií.
Modul nabíjacej stanice sa ukotví na existujúci betónový (spevnený) podklad, spojením podľa
montážneho návodu inštalovanej nabíjacej stanice.
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 stavby „Elektrická
nabíjacia stanica Nižný Hrušov“, na parcele CKN číslo 1082/4 - doplnková stavba k budove s. č.
520 k.ú. Nižný Hrušov v rozsahu uvedenom v ohlásení a v zmysle projektovej dokumentácie
vypracovanej projektantom: Ing. Peter Chobot, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 3637+14,
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.
Upozornenie:
•Pred inštaláciou nabíjacej stanice stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácia časť
„Elektro“, ktorá bude riešiť presné parametre a spôsob napojenia nabíjacej stanice 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.
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•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 nabíjacej stanice musí zodpovedať platnej legislatíve. Odberateľ je povinný preukázať
schopnosť bezpečnej prevádzky „nabíjacej stanice“ správou o odbornej prehliadke a skúške
elektrického zariadenia.
•Rovnako, pred realizáciou elektrickej nabíjacej stanice, prostredníctvom projektanta, špecialistu
požiarnej ochrany, stavebník obstará projektovú dokumentáciu časť „Protipožiarna bezpečnosť
stavby“ a pri inštalácií nabíjacej stanice bude rešpektovať požiadavky stanovené špecialistom.
•Stavebník sa upozorňuje, že v záujmovom území navrhovanej nabíjacej stanice sa nachádzajú
plynárenské zariadenia (PZ) STL prípojky PN 80kPa, ktoré je chránené ochranným a bezpečnostným
pásmom.
-Stavebník a zhotoviteľ stavby pred jej realizáciou prostredníctvom SPP-D a.s. zabezpečia vytýčenie
polohy existujúceho PZ v teréne.
-Pri prácach dodržať ustanovenia STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, § 79 a § 80 zákona č.
251/ 2012 Z. z. o energetike (ďalej len zákon o energetike), ochranné a bezpečnostné pásma.
-V ochrannom pásme PZ sa zakazuje realizovať výkopy kopacím mechanizmom a pri uložení
akýchkoľvek zariadení nabíjacej stanice sa musí dodržať priestorová norma STN 73 6005. V prípade
obnaženia plynovodov, resp. iných podzemných vedení, znova ich zasýpať je možné iba so súhlasom
SPP distribúcia a.s. v zmysle TPP.
-Technický dozor investora má povinnosť priebežne kontrolovať všetky činnosti, ktoré budú prebiehať
počas výstavby.
-Realizáciu prác v ochrannom a bezpečnostnom pásme PZ stavebník odsúhlasí s SPP-D a.s., vrátane
odsúhlasenia projektovej dokumentácie navrhovanej stavby.
•Stavebný úrad upozorňuje stavebníka a zhotoviteľa stavby aj na potrebu vytýčenia všetkých
podzemných vedení inž. sieti (vodovod, kanalizácia), resp. iných možných podzemných vedení inž.
sieti a prípojok k susedným stavbám, ktoré sa môžu nachádzať v blízkosti navrhovanej stavby a dbať
na ochranu týchto vedení.
•Pri realizácií prác dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, dodržiavať
bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu životného prostredia.
•Zabezpečiť dopravné značenie elektrickej nabíjacej stanice v súlade s § 61 zákona číslo 8/2009 Z.z.
v znení nesk. predpisov, na základe určenia použitia dopravných značiek (§ 3 ods. 2) zákona číslo
135/1961 Zb. v znení nesk. predpisov (cestný zákon)), so súhlasom Okresného dopravného
inšpektorátu vo Vranove n.T.
•O náhradách škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou „Elektrickej nabíjacej stanice“ na základe
tohto ohlásenia, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia
zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách, cestného zákona a iných príslušných zák. ustanovení.
•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 ohlásenú stavbu do dvoch rokov, odo dňa doručenia tohto
ohlásenia. Ohlásená stavba nepodlieha kolaudácií podľa § 76 stavebného zákona. Ku preberaciemu
konania sa vyžadujú potrebné revízie a doklady o preukázaní zhody na stavebné výrobky a zariadenia
použité 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
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Doručí sa
-Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov

Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia stavby.

