Obec Dvorec
Obecný úrad, 956 55 Dvorec 69
číslo: B/2021/48/112-1

dňa: 24.03.2021

Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO :
36 361 518 v zastúpení Patrícia Adamíková, 956 55 Dvorec 12 na základe plnomocenstva
zo dňa 24.03.2021 podal dňa 25.11.2019 na Obecnom úrade Dvorec ţiadosť o vydanie
stavebného povolenia na líniovú stavbu
„IBV Dvorec“
pre stavebné objekty :
SO – 07 NNK – sek. kábelový rozvod,
SO – 08 TS – úpravy jestvujúcej TS 019-0001
na pozemkoch parciel C-KN 526, 507, 294/2, 293/2, 293/10, 291/5 v k. ú. Dvorec v obci
Dvorec.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Dvorec v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje
začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a
všetkým známym účastníkom konania a zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe pomery
staveniska a ţiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovaných zmien.
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, podklady rozhodnutia je moţné si vyţiadať
prostredníctvom elektronickej komunikácie na tel. č. 038/7629151 alebo prostredníctvom
email: elias@banovce.sk. Účastníci stavebného konania môţu svoje námietky a pripomienky
k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na
neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá
zastupovať, predloţí jeho zástupca plnú moc. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania a v určenej, alebo
predĺženej lehote svoje záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať poţiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vţdy uviesť ustanovenie
osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto
záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto
zákona.
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Ing. Eva Srncová
starostka obce
Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto
rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
Vyvesené dňa ...........................
Zvesené dňa ...........................
______________________
pečiatka a podpis
oprávnenej osoby
Oznámenie sa doručí:
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - navrhovateľ
2. Patrícia Adamíková, 956 55 Dvorec 12 – splnomocnenec
3. Ing. Jozef Hajn, Radová 1417/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou – projektant
4. Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69
Vlastníci dotknutých pozemkov: parc. č. C-KN 526, 507, 294/2, 293/2, 293/10, 291/5 v k.
ú. Dvorec:
Patrícia Adamíková, 956 55 Dvorec 12 – splnomocnenec
Obec Dvorec, 956 55 Dvorec 69
Verejnou vyhláškou vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným
účastníkom konania ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou
Na vedomie:
5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŢP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou, ŠSOPaK, ŠSOH,ŠVS, Posúdenie vplyvov na ŢP
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957
01 Bánovce nad Bebravou
8. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou,
Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, Odbor poriadkovej a dopravnej polície,
Školská 769/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou
11. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55
Topoľčany
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05Trenčín
19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
20. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
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