OBEC ĎURČINÁ
Stavebný úrad
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
S2022/00000

V Ďurčinej 25.03.2022

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
v zastúpení: ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica
(ďalej len "stavebník") dňa 17.03.2022 podal na stavebnom úrade žiadosť o vydanie
stavebného povolenia stavby:
"13379 – Ďurčiná – Dlhé hony – Rozšírenie NNK"
(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc.č. 180/2, 180/1 (KN-E 2351/1), 5544,
3454/7, 3452, 3454/8 v katastrálnom území Ďurčiná, okres Žilina. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.
Popis stavby: Na podperný bod pri č.d. 168, na parcele KN-C 180/2, sa namontuje nová
skriňa VRIS 1.2. Do nej sa zvedie kábel NFA2X 4x120mm2, pripojený na existujúcu vzdušnú
sieť, realizovanú holými vodičmi AIFe6 4x50. Zo skrine pokračuje zemné, realizované NN
zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM v dĺžke trasy 120m. Nové zemné vedenie
končí v skrini PRIS1. Odtiaľ vedenie pokračuje NN zemným káblom (N)AYY-J 3x240+120
SM/SM, v dĺžke trasy 48m a končí v skrini PRIS2. NN zemný kábel bude v celej dĺžke
zatiahnutý v plastovej korugovanej chráničke 110mm. Spolu s ním sa do výkopu umiestni
optická chránička HDPE 40/33. Tá sa na koncoch utesní proti vnikaniu vody a nečistôt
koncovkou, ukončí sa v káblovej ryhe pri konci výkopu.
Obec Ďurčiná, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003
Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a
doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného konania formou verejnej vyhlášky účastníkom konania a dotknutým
orgánom osobitne obvyklou formou.
Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom
správnom orgáne do
7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia
a zároveň stavebný úrad upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného
konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia po predchádzajúcom
dohovore so zodpovedným pracovníkom na t.č. 0919 385 965 alebo mailom na
tomasbadik@gmail.com.
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom
rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, je potrebné toto
splnomocnenie preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným
do zápisnice.
Mgr. Martina Bohušová
Starostka obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Úradná tabuľa:

Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Vybavuje: Tomáš Badík, tel.č. 0919 385 965, mail tomasbadik@gmail.com
Doručí sa:
1. Účastníkom konania podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní formou verejnej osobám, ktoré majú
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke
alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, stavebnému dozoru
a projektantovi stavby – účastníkom v zmysle § 59 stavebného zákona.
- Obec Ďurčiná - úradná tabuľa, webové sídlo
Na vedomie:
2. ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica
3. Tibor Bučko, ENERLINE, s.r.o., P.O. BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica - projektant
4. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.
5. 36 672 297 - SEVAK a.s.
6. 35 910 739 - SPP-D a.s.
7. 35 763 469 - Slovak Telekom a.s.
8. 35 785 217 - Energotel a.s.
9. 35 971 967 - upc broadband slovakia, s.r.o.
10. 36 230 537 - Michlovsky, spol. s.r.o.
11. 35 848 863 - O2 Slovakia, s.r.o.
12. 17 335 876 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
13. 00 151 866 - 10002 - OÚ Žilina
odb. starostlivosti o životné prostredie
odb. pozemkový a lesný
odb. krízového riadenia
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
14. 00 151 866 - 12052 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline
15. 00 151 866 - 11056 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, okresný dopravný inšpektorát
16. 31 755 194 - 181 - Krajský pamiatkový úrad Žilina
17. 42 054 575 - Správa ciest ŽSK
18. 00 166 723 - Archeologický ústav SAV
19. 00 165 565 - MZ SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel
20. 00 632 732 - Obec Ďurčiná
spis
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