Obec NIŽNÝ HRUŠOV
Číslo: OcU- NH-S2021/00444- 03 Mi

Nižný Hrušov 16.11.2021

Vec
Ján Caputa a Nikola Caputová, Nižný Hrušov 604, 094 22 Nižný Hrušov
OZNÁMENIE k ohláseniu stavby: Pripojovací plynovod pre dom s.č. 604 v k.ú. Nižný Hrušov
Dňa 4.11.2021 ste ako stavebník ohlásili stavbu “Pripojovací plynovod“ (PP), pre dom s.č.
604, ktorá sa má uskutočniť na parcelách CKN č. 895 a 894/3 a na časti obecnej parcely EKN č.
4004/1, v dotyku s pozemnou komunikáciou II/554 v k.ú. Nižný Hrušov.
Popis technického riešenia:
Záujmové územie: Nižný Hrušov s. č. 604
Zdrojom plynu bude existujúca distribučná sieť D N 100, PN 100 kPa, vedený cez parcelu EKN č
4004/1, pred parcelou CKN číslo 895 k.ú. Nižný Hrušov, súbežne s pozemnou komunikáciou II/554.
Pripojovací plynovod (PP) D 32 PE v dĺžke 6,50 m, prevádzkový tlak 100 kPa. PP bude ukončený
vývodom nadzemnej časti v DRZ, ktorá sa má umiestniť na hranici parcely CKN číslo 895, v oplotení
pozemku.
Odberné plynové zariadenie (OPZ) začína od hlavného uzáveru plynu. Pred plynomerom sa osadí
guľový uzáver, ktorý musí vyhovovať pre tlak uvedený v pripojovacích podmienkach, t.j. min. do 100
kPa. Potrubie OPZ bude vedené cez parcelu číslo 895, k rodinnému domu s.č.604, na parcele CKN č.
894/3, ktorého „Prístavba“ bola povolená stavebným povolením č. S2019/00135-03 Mi zo dňa
25.03.2019.
Obec Nižný Hrušov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný podľa
§ 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk.
predpisov (stavebný zákon), proti uskutočneniu stavby: „Pripojovací plynovod“ a na neho
napojené odberné plynové zariadenie k rodinnému domu s.č. 604, na parcelách CKN č. 895, 894/3
a na parcele EKN č. 4004/1 v k.ú. Nižný Hrušov“, v rozsahu uvedenom v ohlásení a v zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing. Rastislav Kudrík, autorizovaný stavebný
inžinier reg.č.6335++14, podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona,
nemá námietky.
Parcely CKN číslo 895, 894/3 a dom s.č. 604, sú zapísané na LV č. 28 k.ú. Nižný Hrušov na vlastníka
Ján Caputa rod. Caputa a Nikola Caputová r. Škopinová v podiele 1/1.
Parcela číslo EKN 4004/1, na ktorej je vybudovaná pozemná komunikácia a jej súčastí, vrátane
inžinierskych sieti, je vo vlastníctve obce Nižný Hrušov. Právo uložiť PP na časti
pozemku iného vlastníka, vyplýva z § 58 ods. 4 stavebného zákona.
Upozornenie:
1. Pri realizácií stavby dodržať požiadavky uvedené vo vyjadreniach:
•SPP-D a.s, číslo vyj. TD/PS/0397/2021/Lö zo dňa 06.10.2021, uvedené v časti „Všeobecné
podmienky“ a v časti „Technické podmienky“.
•VVS a.s. závod Vranov n.T., č. vyj.124942/2021/O zo dňa 09.11.2021,•
•Správa a údržba ciest PSK Prešov, stanovisko č. SÚCPSK-VT/586/2021 zo dňa 19.10.2021, body
p.č. 1-11 citovaného stanoviska.
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•Dodržať podmienky rozhodnutia OÚ Vranov n.T. odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
číslo rozh. OU-VT-OCDPK-2021/010600-002 zo dňa 29.10.2021 - (povolenie na zvláštne užívanie
pozemnej komunikácie - cesta PSK II/554, ktorým je zriaďovanie plynovej prípojky v jej telese
v súbehu vedenia a cesty, v jej kumulatívnom staničení cca km 32 455 po pravej strane v smere
orientácie cesty, na susedný pozemok parcela č. 895 k.ú. Nižný Hrušov.
2.Pri realizácií prác je potrebné dodržať platné bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu zdravia osôb
na stavenisku.
3.Pred začatím prác stavebník prostredníctvom jednotlivých správcov - vlastníkov podzemných vedení
inž. sieti zabezpečí ich vytýčenie v teréne a bude dodržiavať požiadavky na ochranu sieti.
4.Miesto po rozkopávke stavebník ihneď po ukončení prác uvedie do pôvodného stavu.
5.Práce pri okraji komunikácií označí príslušným dopravným a bezpečnostným značením.
6.O náhradách škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou PP na základe tohto ohlásenia, platia
ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike,
telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a iných
príslušných zák. ustanovení.
7.Vybraný zhotoviteľ PP: Plynroz s.r.o. Sobrance, IČO 005945 482. Zhotoviteľ stavby je povinný
zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou.
8.Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa, kedy mu bude
doručené toto oznámenie k ohláseniu. Ohlásená stavba nepodlieha kolaudácií podľa § 76 stavebného
zákona. Potrebné revízie, úradné skúšky a doklady o preukázaní zhody na stavebné výrobky
a zariadenia použité v stavbe, záznamy z vytýčenia sieti a pod., stavebník bude archivovať a v prípade
potreby ich predloží stavebnému úradu alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu.
Toto oznámenie k ohláseniu nenahrádza, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov (§ 126 a140b stavebného zákona), požadované podľa osobitných
predpisov.

Ján F e n č á k
starosta

Doručí sa
Ján Caputa, Nižný Hrušov 604, 094 22 Nižný Hrušov
Nikola Caputová, Nižný Hrušov 604, 094 22 Nižný Hrušov
Ďalej sa oznamuje
_____________________________________________________
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, NS č. 5,093 01 Vranov n.T.
-SÚC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
-VVS a.s. závod Vranov n.T., Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
-Plynroz s.r.o., Kúpeľská 66, Sobrance
-Ing. Rastislav Kudrík, Štefánikova 15, 071 01 Michalovce
Prílohy pre stavebníka: Overená projektová dokumentácia PP a OPZ
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