
  W Mesto Dubnica nad Váhom+
Bratislavská 434/9, 0'18 41 Dubnica nad Váhom

Č. j. : Výst. - 35931/2020 - Ok — TF- 10 V Dubnici nad Váhom, 19. 11. 2020
Spis: 2993/2020
Vybavuje: Ing. Olejník, e-mail: jan.olejningdubnicaeu, tel: 042/4455760

Vec:

Oznámenie k ohlásenei drobnei stavbe

Podaním zo dňa 06. 10. 2020 ste ohlásili mestu Dubnica nad Váhom drobnú stavbu —

,,SO:102—pripojka NN“, pre pripojenie objektu „CSS—AVE Dubnica nad Váhom“ s.č. 671,
postaveného na pozemku parc. č. C-KN 1248, kat. územie Dubnica nad Váhom na el. energiu.

Účelom stavby bude zabezpečenie dodávky el. energie v dostatočnom množstve a kvalite pre

zásobovanie el. energiou budovy „Centra sociálnych služieb Ave“. Z toho dôvodu bude potrebné

sa napojiť na novú skriňu rekonštruovanej trasformačnej stanice TS 4303 umiestnenej na

pozemku parc.č. C-KN 1252/2. Z nového rozvádzača štvorstĺpovej rekonštrovanej TR napojime

rozvádzač merania RE, ktorý sa nachádza cca 60m od transformačnej stanice. Napojenie

rozvádzača RE bude káblom AYKY 3x240+120 mm2, uloženým vo výkope v zemi V pieskovom

lôžku Vhĺbke 1,0 m. Prívodný kábel z rozvádzača RE typu N AYKY-J 3x150+70 mmZ a

CYKY—J 5x2,5 mm2 bude uložený VO výkope V zemi V pieskovom lôžku V hĺbke 1,0 m a bude

chránený V korjugovanej chráničke. Celková dĺžka prípojky, vedenej cez parc. č. C—KN 1252/2

a 1247 (kat. územie Dubnica nad Váhom), uloženej V zemi od nového rozvádzača TS 4303 po

vchod do objektu CSS-Ave, bude cca 120 m. V budove sociálnych služieb V 1. PP bude kábel

uložený príchytkami OBO VO vzdialenosti l m na povrchu. Meranie spotreby el. energie bude

polopriame, merané cez merací transformátor prúdu s hodnotou 300/5A , TP 0,5%, ISVA, ktorý

bude úradne ciachovaný. Rozvádzač RE bude typu ERP.V— 300/5A PI - plastový, vrátane

činného ajalového elektromera a sadzbového spínača.
Rekonštrukcia elektrickej svetelnej inštalácie V budove Centra sociálnych služieb bude

napojená z jednotlivých svetelných rozvádzačov RS. Svetelné rozvádzače, ako aj rozvádzač
VZT, rozvádzače výťahov, klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlo, kotolňa— jestv. EPS a

rozhlasová ústredňa budú napojené z hlavného rozvádzača HR umiestneného na 1.NP V
miestnosti vrátnice.

Proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby V rozsahu uvedenom V podaní podľa § 57 ods. 2
\(

zákona c. 50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku vznenl’ neskorších
predpisov (stavebný zákon), stavebný úrad, mesto Dubnica nad Váhom,

nemá námietky.

Upozorňujeme Vás, že pri realizácii drobnej stavby ste povinní dodržať nasledovné:

- stavba bude uskutočnená V zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej
oprávneným proj ektantom,

- predmetné stavba bude zabezpečená organizáciou, ktorá má kuvedenej činnosti
oprávnenie a pri jej realizácii budú dodržané platné normy a predpisy,

 

strana 1/3

ICQ 00 317 209 Mcsto Dubnica nad Váhom J_lsol |__SQ .Jl—‘S

DIC: 2021339276 Bratislavská 1134/0 mm. “_ ,9“
www.dubn1ca.eu 010 M Duhmca nad Váhom \ > \ >



— pred zahájením zemných prác pre vybudovanie NN prípojky je investor povinný

v navrhovanej trase prípojky zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných sietí
a podzemných objektov za účasti ich majiteľov alebo správcov,

— v mieste križovaní a súbehu kábla s inými podzemnými inžinierskymi sieťami je nutné
dodržať odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005

- uloženie káblov v zemi vykonať v zmysle STN 33 2000-5-52.
- pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku,
- pri stavbe budú dodržané príslušné základné požiadavky na stavby § 43d a všeobecné

technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 stavebného zákona,
príslušné technické normy, najmä hygienické, protipožiarne a bezpečnostné normy
a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.,

- montážne práce sa musia robiť v beznapäťovom stave. Pred každým započatím prác je
potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo strany
napájania. Zaistenie bezpečnosti práce sa bude riešiť v spolupráci so stredos1ovenskou -
Distribúciou , a.s..

- po ukončení prác je potrebné dat’ si vykonať správu o odbomej prehliadke a odbornej
skúške všetkých elektrických zariadení.

- elektrickú inštaláciu v objekte stavby je prevádzkovateľ povinný udržiavať v bezpečnom
stave. Opravy a údržby elektrických zariadení môžu vykonávať iba osoby s oprávnením

podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Nasleduj úcu odbornú prehliadku a skúšku elektrickej

inštalácie a zariadení si prevádzkovateľ zabezpečí do 5 rokov v zmysle vyhlášky č.

508/2009 2.2. a STN 33 1500.

- vznikajúce odpady treba zaradiť a triediť ich podľa skupín a druhov odpadov v súlade
s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
a následne zabezpečiť ich zhodnotenie v súlade s prílohou č. 1 zákona č. 79/2015 Z. 2.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 0 odpadoch“)

- odpady ktoré nie je možné účelne využiť alebo zhodnotiť, je nutné odovzdat na
zneškodnenie osobe oprávnenej na zneškodňovanie odpadov,

- pôvodcom odpadov vznikajúcich p11 stavebných prácach, demolačných prácach,
udržiavacích prácach, čistiacich a servisných prácach je právnická osoba alebo fyzická

osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Táto osoba je zodpovedná

za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinná plniť povinnosti podľa §
14 zákona o odpadoch,

- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa
osobitných predpisov

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu do dvoch rokov odo dňa doručenia
písomného oznámenia stavebného úradu stavebníkovi , že proti uskutočneniu nemá námietky.

v
Stavebník je v zmysle zákona c. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o správnych

poplatkoch (položka 60 odst.2, položka 59) oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Ing. Milan Blaško

vedúci stavebného úradu oddelenia Výstavby,
životného prostredia a dopravy

na základe poverenia primátora mesta
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Priloha:
Overené dokumentácia (stavebník)

Ohlásenie sa doručí:

1. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 01 Trenčín

Na vedomie:

1. CSS-AVE, Športovcov č. 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom

Co/ Mesto Dubnica nad Váhom - odd. výstavby, ÚP a ŽP (tu).
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Doložka 0 autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyh1ášky č. 85/2018 Z. z. Úradu

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.
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