Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Číslo: MsÚ/ÚRaSP 202213236-2ITBo
V Liptovskom Mikuláši: 06.04.2022
Vybavuje: Ing. Tomáš Borsĺk
Tel.: +421 —044/55 65344
E-mail: toinas.borsik@mikulas.sk

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
podl‘a 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Navrhovatel‘ Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36 442 151 v zastúpení spoločnost‘ou GALTON s.r.o., J.M. Hurbana 333/30 Zilina,
ICO: 47 657 243 podal dňa 22.03.2022 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania
stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
„ SW 13620
Veterná Poruba Za ihriskom Zahustenie TS “ líniová stavba na pozemkoch v
k.ú. Veterná Poruba. Uvedeným dňom bob začaté konanie o umiestnení stavby.
—

—

—

-

Druh, účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba

—

líniová stavba

Popis navrhovanej stavby:
Účelom stavby je pripojenie nových odberatel‘ov v obci Veterná Poruba. Stavenisko začína od
sevemej časti obce a prechádza smerom na južnú čast‘ obce okolo miestneho futbalového ihriska k
záujmovej časti, ktorá je určená pre rekreačné a sociálne zariadenia označené v Uzemnom pláne ako
oblasti Dl a D2. Stavbou nie sú dotknuté žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli
byt‘ znehodnotené. Učelom stavby je výstavba nového VN, NN vedenia a trafostanice. Stavbou
vybudované elektrické zariadenie bude slúžit‘ na zásobovanie odberatel‘ov el. energiou v navrhovanej
rekreačnej oblasti a pre sociálne strediská.
Celá navrhovaná trasa je umiestnená mimo zastavaného územia obce Veterná Poruba
Objektová skladba navrhovanej stavby:
SO 01 VN káblová prípojka
S002 —NN káblové vedenie
SO 03 HDPE chránička pre zemný optický kábel
Kiosková trafostanica
PS 01
Spínacia stanica VN
PS 02
—

—

-

-

-

1169 m
1285 m + istiaca skriňa PRIS
2454 m

—

13 ks

—

—

Obec Vetemá Poruba ako príslušný stavebný úrad podl‘a 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 nariad‘uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zist‘ovaním, ktoré sa
uskutoční dňa

03.05.2022 o 09.15 hod.
s miestom stretnutia

—

Obecný úrad Veterná Poruba.
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Do dokladov možno nahliadnut‘ na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a
stavebného poriadku, ul. Stúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodin.
Učastníci konania móžu svoje námietky a pripomienky uplatnit‘ najneskör 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, predlži
stavebný úrad na jeho žiadost‘ 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.
V zmysle 42 ods.4) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byt‘.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, pred[oží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.

POLoČNÝ

_7
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 podl‘a 36 ods. 4 zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky
a podl‘a 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byt‘ vyvesené v mieste
obvyklým spösobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Veterná Poruba. Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnost‘ súčasne na svojom webovom
sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj mým spósobom v mieste obvyklým, najmä v
miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka.
Na vedomie
GALTON s.r.o., J.M. Hurbana 333/30 Zilina
Stredoslovenská distribučná a.s. Zilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba 37, 031 04 Liptovský Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie úsek SSOPaKaZP, SVS, SSOH
Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19, 01001 Zilina
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov,
Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

Zvesené dňa

Vyvesené dňa

dňa

Oznámené mým spósobom (webové sídlo)
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ZAKAZBA C.

Vetern Poruba, okr. Liptovský Mikuláš

SADA C.

PC S000R
STAVBA

OBSAH VÝKRESU

13620 Veterná Poruba Za ihriskom
Zahustenie TS
-

Siršie vztahy

-

STUPEN
DATUM

2022

FORMÁT
KlERKA

1-5000

PROPESIA
QGT-1362DD5

