OBEC SUJA
v

Obecný úrad Suja č. 1, 015 01 Rajec

Sp. zn. 388/2019-22

dňa 27.9.2019

OZNÁMENIE
drobnej stavby

Starosta obce Šuja ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov, podľa § 55
ods. 2, § 57, § 119 ods. 3 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnkov, oznamuje
stavebníkovi:
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, že k realizácii drobnej stavby :
„Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec" na ul. Kukučínovej v Rajci, pare. KN č.
24 katastrálne územie Rajec v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
nemá

námietky

Odôvodnenie :
Mesto Rajec podalo dňa 18.9.2019 žiadosť o drobnú stavbu : „Nabíjacia stanica
pre elektromobily, Rajec" na ul. Kukučínovej v Rajci, pare. KN č. 24, katastrálne
územie Rajec.
Stavba rieši osadenie nabíjacej stanice, vybudovanie novej elektrickej prípojky NN
(napájanie novo navrhovanej nabíjacej stanice) vrátane merania odberu el. energie
a z toho vyplývajúcu úpravu existujúceho trvalého dopravného značenia v mieste
existujúcich pozdĺžnych parkovacích státí na existujúcej miestnej komunikácie nedôjde.
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Stavba je členená na stavebné objekty :
D 101 Miestna komunikácia
D 102 Prípojka NN
D 103 Nabíjacia stanica
v

D 101 Miestna komunikácia
Hlavným účelom stavebného objektu je úprava existujúceho trvalého dopravného
značenia a návrh nového trvalého dopravného značenia. V rámci stavebného objektu
nedôjde k stavebnej úprave miestnej komunikácie - ul. Kukučínovej.
D 102 Prípojka NN
Stavebný objekt rieši vybudovanie novej elektrickej prípojky NN vrátane merania
odberu el. energie. Novo navrhovaná el. prípojka NN bude napojená na verejný NN
rozvod el. energie - existujúci stĺp NN vedenia (stĺp verejného osvetlenia), z existujúcej
pripoj ovacej a istiacej skrinky umiestnenej na stĺpe NN vedenia.
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D 103 Nabíjacia stanica
Stavebný objekt rieši zriadenie novej AC nabíjacej stanice, ktorá umožňuje nabíjanie
automobilu pomocou striedavého prúdu. Pripojenie na sieť je možné s jednofázovým
napojením s menovitým napätím 230V alebo preferovaným trojfázovým pripojením
s menovitým napätím 400V. Výkon nabíjacej stanice je možné upraviť až do max.
výkonu do 22 kW na jedno nabíjacie miesto. Navrhnutý nabíjací systém je z radu
systémov, ktoré sú testované, aby sa zabezpečila kompatibilita so všetkými typmi
elektrických vozidiel.
Stavba bude realizovaná v zmysle predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej
FIDOP s.r.o., Jánošíkova 21, 010 01 Žilina
Začiatok realizácie : po ukončení výberového konania

Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude určený vo výberovom
konaní.
Stavebník neobmedzí, nepoškodí a neohrozí stavebnou činnosťou
susedné
nehnuteľnosti a ich užívanie, v prípade spôsobenia škody vykonávaním stavebných prác
je stavebník povinný bezodkladne sa s poškodeným vysporiadať.
Podľa § 57 ods.5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že
oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných
predpisov a stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné
slovenské technické normy a podmienky zainteresovaných.
Podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona : Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú
stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia
oznámenia stavebníkovi.

Michal Pastprek
starosta obce Šuja
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Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
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