
OBEC STRECNO
stavebnÝ úrad

Sokolská 487, 013 24 Streóno

Č.s. S201 8/00178/756,ryŠ Žllina:ll .0'7 .2OI8

OZNAMENIE
O ZAČATí STAVEBNEHO KONANIA

A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s. Žinna, IČo 36 442151, Pri Rajčianke
292'718,01O 47 Žilina v zasfupení Silvii Sedmákovej (ďalej len ,,stavebník") dna 23,04.2018
poda1 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

,,Strečnoo areál PD-malý priemyselný park: zahustenie TS a NNK pre Kadaši"
so 01 kiosková trafostanica
SO 02 \.T\i prípojka
SO 03 NN l}vody z TS

na pozemku register "C" parc.č. Iíniová stavba KN v k.ú. Strečno. Uvedeným dňom bolo
začaté stavebné konarrie.

Obec Sfečno, ako príslušný stavebný úrad podťa § 717 zákola č. 5011976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zíkon) v znení neskorších predpisov
(ďalej 1err "stavebný zákon") a zákona č.416/200I Z.z, o prechode niektofých pósobností z
orgiánov štátnej správy na obce a vyššie územnó celky, v súlade s ustanovením §6i
stavebného zži<ona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu
dobre známe a žiadosť poskytrrje dostatočný podklad pre riadne a spoťa}rlivé posúderue
nawhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods.2 stavebného zžkona od ústneho pojednávania
a miestreho zisťovania.

V znysle § 61 ods.1 stavebného zákona sa neprihliada na pripomienky a námietky,
ktoré boli aiebo moh]i byt' uplatnené v územnom konaní alebo pri prerolóvaní úzernného
plžml zóny -

V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný urad upozorňuje, že účastrríci
konania móžu svoje námietky a pripomienty podat' najneskór do 7 dni inak sa na ne nebude
prihliadať.

V zrrysle § 61 ods.4 stavebného zil<ona pri líniových stavbách alebo v odóvodnených
pdpadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s vel'k;fin počtom účastníkov konania
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začati stavebného konania verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, pdpadne ústneho pojednávania, a ak sa
nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podťa odseku 3.

V znysle § 61 ods.6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povirrné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje námietky účastníci konania. Ak
niektorý z orginov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predíži stavebný
urad na jeho žiadost' lehotu pred jej upll,rruLím. Ak doLkrrutý orgán. v určenej alebo predízenej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoťovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese
uvedenej v zá.J:'laví) v dňoch pondelok a stredan od 8.00 do 14.00 hod. At sa nechá niektoý
z účastníkov konaria zastllpovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
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V zmyslc § 3 ods.2 zákona č.7111967 o správnom konaní, (správny poriadok) v zncní
ncskolších predpisov, pri nal iadnutí do podkladov, alebo na požiadanie, stavebný úrad
účastníkom konania, zúčastneným osobán], kto{j,ch sa kolrarrie týka, posk}tne ponoc
a poučenie, aby pre neznalost' právrrych predpisov neuttpeli v konaní ujmu.

§poločný aberný úrud Stíobo
so sídlom

Nam. M. R. Šteíoniko l. l
ol0 ol Žilino Bc

Tcnto dokument sa doručuje verejnou r_r,hláškou v zmysle § ól ods.,í zákona č.
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavcbný zákon) v zncní
ncskorších predpisov a l,yvesi sa na dobu l5 dní na úradnej tabu|i a intcrnetovej stránke
správncho orgánu Obec Strečno. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vlwescnia:
Pcčiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Doručí sa:

l . SSE-D a.s. - Sedmáková Silr.ia, Pri Rajěianke 2927 /8, 010 41 Ž1l1í\a

2. Účastníkom konania podfa § 59 ods. 1 SZ, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám na nich vrátane susedných pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke
alebo iné práva k týrnto pozenrkom a stavbám móžu by,t' stavebnj,:n povolením priamo
dotknuté - verejnou vyhláškou podl'a § 61 ods.4 SZ

Na vedomie:
3. Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno
4. OPS Strečrro s.r.o., Sokolská487,013 24 Strečno
5. OÚ Žilina-odboí staíostlivosti o ŽP, št.správa v OH, Vysokoškolákov 855ó/338, 0l0
08 Žilina
ó. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, SI.VS, Vysokoškolrikov 8556/33B, O1O 08 Žilina
7. OÚ Žilina--odbor starostlivosti o ŽP, št.spláva OPaK, Vysokoškolákov 855ó/338,010
08 Žilina
8. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina
9. ORHZ Zí|im, Námestie požiamikov 1,010 01 Zilina
10. Pt lVZ Žllina, V.Spanyola 27, O11 71Žllina
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava
12. SSE-D a,s., Pri Rajčianke 292718,01O 47 Žllina
l3. SPP-D a.s., Mlynské nivy súp, č.44lb,825 l9 Bratislava
14. Sevak a.s., Bórická cesta l960, 0i0 5':- Ži|ina
l5. Energotel, Jána Milca 44, 01O 01 Žl|ina
16. Technický skúšobný ústav š.p. , Krajinská cesta292919,921 01 Piešt'any
I7. spis

staťosta obce


