OBEC DOLNÁ STREDA
925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 510/ÚPaSP 666/2018

V Dolnej Strede, dňa 17.7.2018

Oznámenie
verejnou

vyhláškou

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. u územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie o umiestnení
stavby a upustenie od ústneho prerokovania návrhu podľa § 36 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO:
36 361 518) v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO:
47 793 091) zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali, podala dňa 16.4.2018, návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS OKS _ Sereď Cukrovarská, NNV, TS, NNK “, ako
líniovú stavbu, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda.
Predložená dokumentácia pre územné konanie rieši kvalitatívne nové riešenie so znížením
poruchovosti cez nové NN káblové vedenia a rekonštrukciu NN vzdušného vedenia.
Stavebné objekty:
SO 01 NN káblové vedenie:
- nové káblové vedenie navrhnuté káblom NAYY-J 4x240 mm2
z TS 0807-015 do SRS (pri p.b.č. 29) po stĺp č. 24, celková dĺžka

380 m

SO 02 NN vzdušné vedenie :
- existujúce vzdušné NN vedenie 4x25 AlFe6 od PB č. 29 pop PB č. 24 sa vymení za vzdušný
kábel NFA2X 4x95, celková dĺžka 140 m
PS 01 Transformačná stanica - technológia:
- NN rozvádzač
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a na
základe určenia Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej
stavebnej správy číslo OU-TT-OVBP2-2018/021943/Kos/34urč. zo dňa 18.06.2018 oznamuje
v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov začatie územného konania
o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona
u p ú š ť a od ústneho prerokovania návrhu.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku / ÚPaSP /, v súlade so zmluvou o zriadení spoločného
obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie môžu svoje námietky a
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pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňuje, že
na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overeným podpisom zastupovaného.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona z dôvodu, že sa
jedná o rozsiahlu líniovú stavbu, stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a že stavebnému
úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ako aj ich pobyt stavebnému úradu nie je známi,
oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Dolná
Streda, www.nova.dolnastreda.sk, (15 deň vyvesenia oznámenia je dňom doručenia oznámenia).

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.
(V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom
pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby,, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu
byť rozhodnutím priamo dotknuté).

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka a podpis

(pečiatka a podpis)
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Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091)
zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali
STAVBYT Sereď, spol. s r.o., 925 63 Dolná Streda s. č. 221 (IČO: 34 100 369)
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
(IČO: 36 002 047)
Mgr. Katarína Bugriová, Doležalova 3417/1, 811 07 Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 14 Bratislava
Jozef Vaško, Garbiarska 51/56, 92 601 Sereď

Na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta /IČO:00610917/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OV) Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OH) Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OPaK) Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OO) Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta /IČO: 00151866/
Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 26 Trnava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava /IČO: 36361518/
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29. Augusta, 924 01 Galanta
/IČO:00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO:
00151866/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa /IČO:
36550949/
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /IČO: 35910739/
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO: 35763469/
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /IČO: 35697270/
Eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava /IČO: 35910712/
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (IČO: 31341977)
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava /IČO: 31755194/
Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta /IČO:
00151866/
Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta /IČO: 00151866/
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava /IČO: 35848863/
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