S2020/00388 – ozn.

OBEC

STOŽOK

so sídlom Obecný úrad Stožok, č. 47, pošta 962 12 Detva
Č.j.: S2020/00388 – ozn.
V Stožku, dňa 26.11.2020
č.t.:045/5394300

V E R E J N Á V YH LÁ Š KA
OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
v zastúpení spol. INPREL, s.r.o., so sídlom Sibírska 17, 080 01 Prešov, (ďalej len stavebník), podala
na tunajší úrad 12.11.2020, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:
stavba:
stavebník:
zodp. projektant:
miesto stavby:
charakter stavby:
druh stavby:
stupeň PD:
termín vypracovania PD:

„11749 - Stožok – Nad kostolom – Rek. NNS a rozš. NNK“
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Ing. Martin Gašpar, autorizovaný stavebný inžinier 5670 *A2*
na pozemkoch v kat. území Stožok, parc. KN- C č. 2487
novostavba
líniová stavba
projekt stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
08/2020

Jedna sa o líniovú stavbu zahrňujúcu nový káblový NN prepoj medzi existujúcimi rozvodmi NN vedenia
(rieši SO 01) pre zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného napájania existujúcich a nových odberov v
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obci Stožok. Navrhovaný SO 01 je nutný z dôvodu možnosti zabezpečenia napájanie el. energiou
nových odberných miest. Cieľom stavby je zabezpečenie spoľahlivého napájania pre existujúce a nové
odberné miesta, z dôvodu ktorého je nutný nový káblový NN prepoj existujúcich rozvodov.
Členenie stavby:
SO 01 - Káblový NN rozvod
SO 02 - Rekonštrukcia NNS
SO 01 - Káblový NN rozvod
- nový NN rozvod, ktorý bude slúžiť na prepojenie existujúcich NN vedení a to rekonštruovanej časti
vedenia NN (cez skriňu VRIS2) a existujúceho podzemného vedenia (cez skriňu PRIS 9) v blízkosti
rekonštruovaného vedenia NN. V rozsahu podzemného káblového vedenia (súbežne s navrhovaným NN
vedením) bude vedená taktiež rezervná optická chránička pre možnosť zafúknutia optického kábla v
budúcnosti. Celková dĺžka trasy podzemného NN vedenia: cca 505m.
SO 02 - Rekonštrukcia NNS
- výmena existujúcich vodičov AlFe časti NN vedenia za nové izolované vedenie NFA2X ako aj výmena
nevyhovujúcich stožiarov za nové stožiare. V rozsahu výmeny AlFe vodičov za vedenie NFA2X budú
vymenené aj existujúce prípojky a prípojkové skrine. Celková dĺžka trasy rekonštrukcie nadzemného
NN vedenia: cca 230m.
Uvedeným dňom bolo začaté územné 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 (ďalej len stavebný
zákon) v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do
23.12.2020, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté
orgány, inak podľa § 61 ods. 5 má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovanými záujmami
súhlasia.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade alebo na Obecnom
úrade v Stožku (kópie dokladov) denne. S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská
a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného
konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť splnomocnenie s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa, že po preskúmaní a posúdení dokladov v priebehu konania
môže nastať potreba doplnenia ďalších dokladov, listín a dokumentácie potrebnej pre posúdenie návrhu
z hľadiska ochrany verejných záujmov a vlastníckych práv k nehnuteľnostiam trvale dotknutých stavbou.
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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 obce

Príloha: Situácia

Doručí sa:
1.
2.
3.
4.

Stredoslovenská Distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení
INPREL, s.r.o., Sibírska 17, 080 01 Prešov
Obec Stožok, starostka Obce,
susedné nehnuteľnosti – doručenie verejnou vyhláškou

Doručí sa verejnou vyhláškou: Právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Účastníkom územného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné práva k
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté, sa oznámenie o začatí územného konania doručuje verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 stav.
zákona- inžinierska stavba- s väčším počtom účastníkov konania a účastníkov, ktorých pobyt nie je
stavebnému úradu známy). Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26
ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa§
26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Stožok
a na internetovej stránke obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen,
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen,
Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor, Študentská 12, 960 01 Zvolen,
Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica,
Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva,
Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán OH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva,
Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠVS, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva,
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