Obec Nižný Hrušov
Číslo:OcÚ-S2020/00145- 02 Mi

Nižný Hrušov, 27.04.2020

Anna Bedajová
Nižný Hrušov 189
094 22 Nižný Hrušov
Vec
Ohlásenie plynovej prípojky k pozemku parcela CKN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov,
•O Z N Á M E N I E k ohláseniu drobnej stavby
Dňa 23.04.2020 ste ako stavebník ohlásili drobnú stavbu: „Plynová prípojka“ - (Plynová
prípojka a odberné plynové zariadenie), k pozemku parcela č. 860 k.ú. Nižný Hrušov.
(Podľa § 139b ods. 7, písm.c) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení nesk. predpisov- stavebný zákon, za drobné stavby sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov
na verejné rozvodné siete).
Popis riešenia:
Pripojovací plynovod - (PP):
Podľa technických podmienok SPP - D a.s. je zdrojom plynu existujúci verejný STL Oceľ
rozvod zemného plynu DN 80, PN 100 kPa. Oceľový PP DN 32 v dĺžke 0,90 m sa napojí na existujúci
verejný STL plynovod oceľ DN 80 a bude realizovaný až do regulačno-meracej zostavy situovanej na
hranici pozemku parcela CKN číslo 860, v budúcom oplotení pozemku. Regulačno-meracia zostava
musí byť otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva. Výškové osadenie domovej meracej
zostavy musí byť vyhotovené tak, aby bola zabezpečená bezproblémová montáž a demontáž HUP,
regulátora tlaku plynu a meradla v zmysle TPP/ 609 01. Hlavný uzáver plynu, regulátor a plynomer
tvoria súčasť pripojovacieho plynovodu. Napojenie PP realizovať bez odstávky dodávky zemného
plynu pomocou T-kusu. Ďalej pokračuje oceľ DN 32. Práce na PP a napojenie na plynovod
zrealizovať oprávnenou organizáciou pri dodržaní bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a pod
dozorom SPP.D a.s.
Odberné plynové zariadenie (OPZ):
OPZ sa začína napojením v regulačno - meracej zostave za guľovým uzáverom, ktorý bude
situovaný za plynomerom. Následne bude plynové potrubie vedené cez parcelu CKN 860 k.ú. Nižný
Hrušov až k miestu plánovanej novostavbe rodinného domu. Vnútorná inštalácia je navrhnutá podľa
TPP 704 01. Pri montáži domového plynovodu uloženého v zemi je potrebné dodržať STN EN 120071,2. OPZ môže uskutočniť iba oprávnená právnická alebo fyzická osoba.
Obec Nižný Hrušov, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 stavebného zákona,
proti uskutočneniu Plynovej prípojky – PP a OPZ v rozsahu uvedenom v ohlásení a v zmysle
projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Antonom
Pavúkom, reg.č. 2102+A+5-1, Nám. slobody 79 Vranov n.T., projekt z obdobia 02/2020,
podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona nemá námietky.
Pozemok parc. CKN číslo 860 je zapísaný na LV č. 1013 k.ú. Nižný Hrušov na vlastníka: Anna
Bedajová r. Marčáková nar. 24.09.1954 v podiele 1/1. Právo uskutočniť navrhované plynové
zariadenie PP a OPZ na citovanej parcele stavebník preukázal výpisom z LV č. 1013 k.ú. Nižný
Hrušov.

2
Právo uskutočniť podzemné vedenie PP cez parcelu CKN číslo 1213/4 k.ú. Nižný Hrušov - pozemok
vo vlastníctve Obce Nižný Hrušov, pre stavebníka vyplýva z ust . § 58 ods. 4 stavebného zákona.
Upozornenie:
1. Pri uskutočňovaní PP a OPZ stavebník majú byť dodržané príslušné právne normy a STN v oblasti
realizácie inžinierskych stavieb, má sa dbať na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na
výstavbu, dodržiavať bezpečnostné predpisy a dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby.
2. Stavebník sa upozorňuje, že v záujmovom území sa nachádza podzemné vedenie verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve VVS a.s. OZ Vranov n.T., chránené ochranným
pásmom a verejný plynovod DN 80 vo vlastníctve SPP-D a.s. Bratislava, ktorý je chránený
ochranným a bezpečnostným pásmom v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike a ktoré je stavebník
povinný rešpektovať a pred realizáciou stavby existujúce vedenia vytýčiť prostredníctvom správcov.
•Stavebník dodrží ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení (PZ) v zmysle
§ 79 a § 80 zákona o energetike. Pri realizácií stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými PZ a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami
v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050.
•Pri realizácií PP a OPUZ s a musia dodržať požiadavky SPP-D a.s. uvedené vo vyjadrení
TD/KS/0037/2020/Uh zo dňa 16.03.2020.
•V ochrannom pásme PZ v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike sa nesmú umiestňovať nadzemné
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. Pri realizácií výkopov nesmie dôjsť k narušeniu
stability podperných bodov vzdušnej elektrickej siete.
3. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácií stavby sa musí nakladať v súlade s legislatívou platnou
v odpadovom hospodárstve.
4. O náhradách škôd na pozemkoch a zariadeniach iných vlastníkov a na pozemnej komunikácií
vrátane cestnej priekopy, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto
„oznámenie“, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona
o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
zákona o pozemných komunikáciách a iných príslušných zák. ustanovení.
5. Počas realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na životné
prostredie (prašnosť, hlučnosť, znečistenie a pod.). Prípadné znečistenie komunikácií sa musí ihneď
odstrániť.
6. Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia
dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. (§ 126 v spojení s § 140b stavebného
zákona).
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.
Toto oznámenie nie je správnym rozhodnutím a nemožno sa proti nemu odvolať.

Ján F e n č á k
Starosta
Doručí sa
-Anna Bedajová, Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov.
-SPP- D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Prílohy pre stavebníka: Overená dokumentácia ohlasovanej stavby

