
O B E C     S T O Ž O K 
 

so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva 
Č.j.: S2017/00327 – ozn,  počet strán 3                                                                      V  Stožku, dňa 15.11.2017 
Vybavuje: Ing. Alena Porubská  
 
 
 
 
 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí stavebného konania  a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 
 

Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, (ďalej len stavebník) 
v zastúpení  Ing. Zdenka Ilavská, technik investičnej výstavby, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
podal na tunajší úrad 08.11.2017, žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu: 
 

stavba:  „Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“, 
stavebník:  Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  
          Žilina, IČO: 36442151, 
zodp. projektant: Ing. Vladimír Kročan, ev. č. 1810*Z*2-3, 03205  kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský  

Mikuláš, 
miesto stavby: Obec Stožok, katastrál. územie Stožok, pozemky parcely KN-C: 2054, 2011, 1931, 1930, 

1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1296/3, 1923, 1922, 1921,1920, 1919, 1917, 
1916, 1915, 2073, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 1284/1 (KN-E 2619/1, 
2618/2), 554/9, 554/10,1902,1901, 2074, 216, 528/4, 528/17, 528/18, 2077/1, 2078, 
2079, 2080, 2081, 2090, 2082, 2083/2, 2083/3,2083/1, 2084, 2075, 2085, 2086, 
2087/1, 2087/2, 2088, 535/1, 537/5, 537/1, 538, 540/1, (KN-E 1145), 2076, 499/1 
(KN-E 1281/3), 2077/2, 528/5, 541 a ďalšie,  v katastrálnom území Stožok. 

charakter stavby:  novostavba, 
druh stavby:   líniová stavba, 
stupeň PD:  projekt stavby pre stavebné povolenie, 
termín vypracovania PD:10/2017, 
zákazkové číslo:  D103538-PP 
 
Projektová dokumentácia predložená k návrhu rieši vybudovanie nového VN a NN zemného káblového vede-
nia a trafostanice v k.ú, obce Stožok.  

Členenie stavby: 
SO-01 VN vedenie AXEKVC(AR)E  

SO-02 NN vedenie AYKY-J  

PS-01 Bloková trafostanica MKP 800 

Nová trafostanica sa umiestni na pozemku parcela KNC 2082 . Trafostanica bude typová - koncová do 
1x630kVA, s vonkajším ovládaním a je riešená ako polozapustená, s pôdorysom 2 160x1 9000 mm, celkovou 
výškou 2 350 mm. Hĺbka zapustenia do zeme 680 mm a výška nadzemnej časti 1 670 mm strecha je rovná. 
Samonosná konštrukcia je vyrobená z armovaného betónu Pre osadenie TS nie je potrebné budovať základy, 
postačuje vopred vyrovnaný a zhutnený výkop. 

 

660 m      

1190 m

1 ks
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Transformátor je navrhnutý o výkone 250kVA, 22/0.42/0.242kV, typ TOHn 338/22. 

Nové káblové VN vedenie sa napojí na jestvujúcom podpernom bode z OTE 25/400 s HDA 24 pomocou 
vonkajších káblových koncoviek POLT-24C/1XO. Nové káblové bude vedené popri jestvujúcej miestnej ko-
munikácií, prekrižuje štátnu cestu a ďalej popri miestnej komunikácií pokračuje až do trafostanice VN kábel 
sa ukončí vo VN rozvádzači novej trafostanice. 

 

Z trafostanice sa vyvedú 3 NN vývody káblom AYKY 3x240+120mm2. 

 

1. vývod -trasa 84 m bude napájať novú skriňu 1-PRIS 6.1 pre napojenie plánovanej výstavby. Tento kábel 
bude vedený pozdĺž miestnej komunikácie 

2. vývod - trasa 420 m, tento vývod bude napájať nové skrine č.2 a 3 typu PRIS 6.1 a končí v skrini Č.4 PRIS 
5.1. pri rodinnom dome č.105. Kábel bude vedený pozdĺž miestneho potoka a ďalej pozdĺž miestnej komuni-
kácie. 

3. vývod -trasa 350m, tento vývod bude napájať jestvujúce vzdušné vedenie. NN kábel bude vedený pozdĺž 
miestneho potoka, prekrižuje ho a ďalej pôjde pozdĺž miestnej komunikácie až po jestvujúci podperný bod č.1, 
ktorý sa vymení za 10,5/20 Na tomto PB sa cez novú skriňu VRIS2 napoja jestv. vzdušné vedenia AlFe v 
dvoch smeroch- smer č.d.166 a smer jestvujúca skriňa 5-VRIS2 pri dome č. 158. 

Jestvujúce vedenie sa od podperného bodu č.1 po č. 12 zdemontuje. Jestvujúce PB okrem č.9 a 12 sa zdemon-
tujú 

 
Územné rozhodnutie pre „Stožok - Hraškovci - Zahustenie TS Hraškovci“, vydala Obec Stožok dňa 

12.09.2017 pod č. S2017/00212-roz. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2017. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Obec Stožok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 
ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona  o z n a m u j e  začatie stavebného konania dotknutým orgánom a 
účastníkom konania. Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. 
 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť písomne do 
zápisnice alebo samostatným písomným vyjadrením podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa podľa ust. § 61 ods. 1 
stavebného zákona neprihliadne. Neoznámenie svojho stanoviska sa považuje za súhlas s navrhovanou stav-
bou. V rovnakej lehote oznámia svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 
predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľa-
diska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnopláno-

vacou dokumentáciou alebo ktoré mohli byť uplatnené v predchádzajúcom konaní. 
 

Do podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na tunajšom úrade alebo na Obecnom úrade v Stožku 
(kópie dokladov) denne v úradných hodinách. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť splnomocnenie toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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Toto oznámenie je verejná vyhláška podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Obce Stožok. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. 

Oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke Obce Stožok www.stozok.sk.  
 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                        Bc. Darina  P e t r i n c o v á 

                                                                                                                      starostka  
 
 
Doručí sa: 

1.   SSE-Distribúcia, a. s., Ing. Zdenka Ilavská, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš,  

2.   Obec Stožok, starostka Obce, 

3.   Verejná vyhláška 
        4.     Ing. Vladimír Kročan, kpt. Nálepku 16-A, 031 01 Liptovský Mikuláš, - projektant 
        5.     SSE-Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

        6.     SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
        7.      Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, 

  8.     Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
  9.     Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen, 

        10.   Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen, 
  11.   Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen, 
12.   Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, 
13.   Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, 

         14.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
         15.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán OH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
         16.   Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠVS, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva, 
         17.   Okresný úrad Detva, Odbor KR, Záhradná 12, 962 12 Detva. 

       
 
 
 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia oznámenia: 15.11.2017..................................................(pečiatka, podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

Dátum ukončenia zverejnenia oznámenia: 30.11.2017...................................(pečiatka, podpis) 


