Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2022/3495-3/AGo
V Liptovskom Mikuláši: 06.07.2022
Vybavuje: Ing. Andrea Gondová
Tel.: +421 – 044/55 65 347; E-mail: andrea.gondova@mikulas.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01
Námestovo, IČO: 36433721 podal dňa 04.04.2022 na Spoločný obecný úrad územného
rozhodovania stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia
na stavbu „13991+15332 Kvačany – Dlhá Lúka – Rozšírenie NNK“ - líniová stavba, ktorá sa má
nachádzať na pozemkoch v k. ú. Dlhá Lúka v intraviláne aj extraviláne obce Kvačany. Uvedeným
dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.
Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba – líniová stavba
Popis povoľovanej stavby:
Rekonštrukciou trafostanice 211/ts/d.luka_pd sa odstráni nevyhovujúci stav elektrických
zariadení a navýši prenosová kapacita. V projektovej dokumentácii pre územné konanie sú navrhnuté
moderné prvky s vyššou prenosovou schopnosťou. Rekonštrukciou sa zabezpečí kvalita dodávky
elektrickej energie. Rozšírením NN zemnej siete sa vybudujú nové distribučné káblové rozvody pre
pripojenie budúcich nových odberateľov elektrickej energie. Zmenou zapojenia v dotknutých
skriniach VRIS sa zmení zásobovanie NN sietí.
Stavba obsahuje jeden stavebný objekt a jeden prevádzkový súbor:
SO 01 – Rozšírenie NNK
PS 01 – Rekonštrukcia TS 211/ts/d.luka_obec.1
Obec Kvačany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 písm. „a“ zák. č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená
Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania začatie konania o umiestnení stavby v súlade s ustanovením
§ 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa

04.08.2022 o 08:45 hod.
s miestom stretnutia – Mestský úrad Liptovský Mikuláš (vstupná hala).
Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania
a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši pred dňom ústneho pojednávania počas upravených
stránkovch hodín v dňoch pondelok, streda, piatok a pri ústnom pojednvaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
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stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak v určenej lehote svoje stanoviská
neoznámia, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
V prípade zmeny opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 bude stavebný úrad
postupovať v zmysle aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
a uznesení vlády Slovenskej republiky.

Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru ÚRaSP
Doručuje sa
– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou
stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej
vyhlášky
Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej
vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené
v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kvačany. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým,
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste,
ktorého sa konanie týka.
Na vedomie
– Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
– Obec Kvačany, Obecný úrad Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica
– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku,
Detašované pracovisko Stred, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie
osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
– Správa ciest ŽSK, Závod Liptov 03, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
– OR PZ SR, ODI Liptovský Mikuláš, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš
– Správa ciest žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
– Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
– Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana
Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany
– Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Správa povodia
horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
– Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
– Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského
25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41
Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
– Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
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– SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739
– LVS, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš - Ondrašová
– MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Zdeno Turoň, UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská
cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
– Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

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

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

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) ............................... dňa: .......................................
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