OBEC ĎURČINÁ
Stavebný úrad
Ďurčiná 77, 015 01 Rajec
ST-S2022/00025/Ba

V Ďurčinej 28.04.2022

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len "stavebník") dňa 21.04.2022 podal na stavebnom úrade žiadosť o vydanie
stavebného povolenia stavby:
"13335 – Ďurčiná – Zaplotie – Rozšírenie NNK"
(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc.č. 1477/6, 1461/13, 1462/1, 5547/1,
3307/3, 1455, 14/2, 27/1 v katastrálnom území Ďurčiná, okres Žilina. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konanie.
Popis stavby: Navrhované technické riešenie predpokladá výstavbu nového NNK vývodu
W.4 napojeného z existujúcej trafostanice 118/ts/durcina_rolincik. Bude sa jednať o káblové
vedenie so zemným káblom typu (N)AVY-J 3x240+120 SM/SMmm2 0,6/1kV uloženým
v zemi v dĺžke trasy 502m, dĺžka kábla 596m, ktorý bude postupne napájať 8 istiacich skríň
SR č. 1 až č. 8 pre budúce pripojenie odberných miest. Zo skrine č. 8 bude NNK vývod
pokračovať až do novej istiacej skrine VRIS1 na existujúci DB. Káblové vedenie zo SR č. 8
do VRIS1 bude slúžiť na prípadné premanipulovanie pri poruche. Spolu s ním sa do výkopu
umiestni optická chránička HDPE 40.
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 – účastníkom
v zmysle § 59 stavebného zákona.
- Obec Ďurčiná - úradná tabuľa, webové sídlo
Na vedomie:
2. Bc. Juraj Chovan, SSD, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina - stavebník
3. Ing. Juraj Moravčík, SSD, a.s., Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina - 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
14. 00 151 866 - 12052 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline
15. 36 022 047 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
16. 31 755 194 - 181 - Krajský pamiatkový úrad Žilina
17. 00 632 732 - Obec Ďurčiná
spis
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