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OBEC STOZOK
Č.j.;S2022/00151 -ozn. 
vybavuje Oravec

V Stožku, dňa 28.04.2022

__ _ __ r r yr

VEREJNÁ VYHLASKA

OZNÁMENIE

O začatí územného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stredoslovenská Distribučná, a. s., IČO: 36 442 151, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina, v zastúpení spoi. EPM TRADE s.r.o.. Medzí lánom 316/4, 010 04 Hôrky, IČO: 475 311 42, 
(ďalej len stavebník), podala na tunajší úrad 31.03.2022, návrh na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby:

„13420 - Stožok - Cesta do lomu - Rozšírenie NNK“
Stredoslovenská distribučná, a.s.. Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina
Stožok, k. ú. Stožok;
Novostavba - líniová stavba;
EPM TRADE s.r.o.. Hôrky 316, 010 04 Žilina - Ing. Radil

- dátum vypraeovania projektovej dokumentácie; 02/2021
- stupeň projektovej dokumentácie: projekt pre realizáciu stavby

- názov stavby:
- stavebník:
- miesto stavby:
- charakter stavby:
- projektant:

Projektová dokumentácie rieši:
SO-21 Vedenia NN - káblové:
Demontáž:
Demontáž VRJSl na p. b. č. 1 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1930.
Montáž:
Montáž novej VRIS 2K č.l (VRIS 2K + KKP) na p. b. č. 1 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1930.
Montáž nového káblového vývodu z novej VRIS 2K č.l na p. b. č. 1 do navrhovanej rozpojovacej 
skrine PRIS 6.1 č.l káblom (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 92m a v dĺžke vedenia 100m, v k. ú. 
Stožok na par. č. KNC 1930, KNC 2011, KNC 1931/2, KNC 1931/3, KNC 1932/1, KNC 1932/2, 
KNC 1932/5. Montáž a osadenie PRIS 6.1 č.l DINO W 1/5 P2 IP2x v k. ú. Stožok na par. č. KNC 
1932/5. Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 76m a v 
dĺžke vedenia 82m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 6.1 č.l do 
novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.2 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1932/5, KNC 1932/2, 
KNC 2011, KNC 1931/5, KNC 1931/4, KNC 1931/8. Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej 
skrine PRIS 7 č.2 DINl W 4/4 P2 IP2x v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1931/4. Montáž nového 
zemného káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy 104m a v dĺžke vedenia 110m, 
vedenie bude pokračovať z novej osadenej rozpojovacej skrine PRIS 7 č.2 do novej navrhovanej 
rozpojovacej sMne PRIS 9 č.3 v k. ú. Stožok na par. č. KNC 1931/4, KNC 1931/8, KNC 2011, KNC 
1935. Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.3 DINl VV 3/7 P2 IP2x v k. ú. 
Stožok na par. č. KNC 1935. Montáž nového zemného káblového vedenia (N)AYY-J 
3x240+120 v dĺžke trasy 82m a v dĺžke vedenia 88m, vedenie bude pokračovať z novej osadenej 
rozpojovacej skrine PRIS 7 č.2 do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.4 v k. ú. Stožok na 
par. č. KNC 1931/4, KNC 1931/8, KNC 2011, KNC 1931/9.
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Montáž a osadenie navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 9 č.4 DINl VV 3/7 P2 IP2x v k. ú. Stožok 
napar. č. KNC 1931/9.
Celé navrhované zemné vedenie bude uložené v korugovanej chráničke ODl 10.
Popri celom zemnom vedení bude uložená optická chránička v trase 354 a v dĺžke vedenia 380m. 
Montáž uzemňovacej sústavy pre rozvodnice a p. b. nasledovne:
■ Re<15Q-PRIS 6.1 č.l, PRIS 7 č.2.
■ Re<5Q - PRIS 9 č.3, 4.

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 
24.05.2022, 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.

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.

S2022/00151 - ozn.

Bc. Darina Petrincová
starostka obce

Príloha: Situácia

Doručí sa:

1. Stredoslovenská Distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení
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2. EPM TRADE s.r.o.. Hôrky 316, 010 04 Žilina
3. Obec Stožok, starostka Obce,
4. 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 intemetovej stránke obce Stožok. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie;

1. Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
2. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
5. Okresný úrad Zvolen, Pozemkový a lesný odbor. Študentská 12, 960 01 Zvolen
6. SPP - Distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44^, 825 19 Bratislava 26
7. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOPaK, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva
8. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- orgán ŠSOH, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva
9. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠVS, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva
10. Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP- organ ŠSOO, J. G. Tajovského 9, 962 12 Detva
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Dátum zvesenia,

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby
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