OBEC DOLNÝ KALNÍK
Č.j. 9/24/2017-Ma

V Martine dňa 16.02.2017

Doručí sa formou verejnej vyhlášky.
Oznámenie
o začatí územného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie

Navrhovateľ, Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO 36 442 151, zast. splnomocneným zástupcom Ing. Vladimíra Hargašová,
Podzávoz 280, 022 01 Čadca, podal dňa 18.01.2017 na našom úrade žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Dolný Kalník – Farské, Zahustenie TS a NNK
pre IBV Farské“ - líniová stavba, na pozemku p. reg. CKN č. 316/314, 316/84, 316/235 (E
KN č. 60/2), 316/2, 314/8, 314/65, 314/7, 314/19, 310/7, 314/11, 310/6, 313/3 katastrálne
územie Dolný Kalník, p. reg. CKN č. 472, 453, 431/3 katastrálne územie Drážkovce.
Uvedeným dňom začalo územné konanie.
Obec Dolný Kalník ako vecne a územne príslušný, určený stavebný úrad podľa § 117 a § 119
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
súlade s § 36 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prerokovanie
návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 15.03.2017 /streda/ o 9,00 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Dolný Kalník č. 16, 038 02
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie
S.H.Vajanského 1 (5.poschodie, č.dverí 507) v stránkové dni (pondelok, streda) a pri ústnom
konaní. Účastník konania musí preukázať skutočnosť, na základe ktorej sa mu priznáva
postavenie účastníka konania (napr. list vlastníctva na pozemky, príp. iné listinné dôkazy).
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť v zmysle §36
stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní; námietky podané po tomto termíne
nebudú braté do úvahy. V tej istej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté
orgány, inak sa v zmysle §42 ods 2 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska
nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane
predĺži. V súlade s §49 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z
dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s
miestnym zisťovaním za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov št. správy.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou. V zmysle §42 ods. 5 stav. zákona sa v odvolacom konaní
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné
splnomocnenie

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení stavby, bude vyvesená
v súlade s ustanovením §26 ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce
Dolný Kalník a Drážkovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí
územného konania.

Iveta B a l š i a n k o v á
starostka obce
Doručí sa verejnou vyhláškou (v súlade s §42 ods.2 stavebného zákona - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba,
stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres
1.

Obec Dolný Kalník – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :
2.

4.

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

Obec Drážkovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :
3.

.....................................

.....................................

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

Vlastníci pozemkov parcely reg. CKN č. 316/314, 316/84, 316/235 (E KN č. 60/2), 316/2, 314/8,
314/65, 314/7, 314/19, 310/7, 314/11, 310/6, 313/3 katastrálne územie Dolný Kalník, p. reg. CKN č.
472, 453, 431/3 katastrálne územie Drážkovce, dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
5. Ing. Vladimíra Hargašová, Podzávoz 280, 022 01 Čadca (za Stredoslovenskú energetiku - Distribúcia
a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina)
Na vedomie dotknutým orgánom:
6. Okresný úrad Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
7. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin,
9. SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
10. KPÚ Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. obec Dolný Kalník - starostka
13. obec Drážkovce - starostka
14. stavebný úrad

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám.S.H.Vajanského 1, 036 01
Martin, Ing. K. Malková, č.tel. 4204 456, e-mail: malkova@sucany.sk

