
Obec   Nedožery-Brezany 

Obecný úrad Nedožery-Brezany, 

Družstevná č. 367, 972  12 Nedožery-Brezany                                                                                 

 

Číslo: 371/2018-59/SP                                           V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 30.01.2018 

           693/2017 

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 

 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 30.01.2018 

Zvesená dňa:   14.02.2018                                                                Meno, podpis, pečiatka 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho  pojednávania. 

 

 

    Stavebník, Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

Žilina, (IČO 36 442 451), v zastúpení Ing. Štefanom Binóm, Ing. Štefan Binó Elektrické 

zariadenia, Jaseňová 34, 010 07 Žilina, (IČO 22870172), podal dňa 06.12.2017 na tunajšom 

stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu v projektovej dokumentácii 

označenú pod názvom „9600 – Nedožery-Brezany: Zahustenie TS pri obchode“ (ďalej len 

stavba), nachádzajúcu sa v katastrálnom území Nedožery a v katastrálnom území Lazany na 

pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v prílohe tohto oznámenia. Na stavbu bolo 

obcou Nedožery-Brezany vydané územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby pod 

číslom 135/2017-706/SP dňa 31.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2017.   

    Stavba posudzovaná v tomto konaní pozostáva z: 

VN vzdušná prípojka: Nová VN vzdušná prípojka je navrhnutá odbočením z existujúceho 

vzdušného vedenia I.č.299 vedeného západne od zastavaného územia obce Nedožery-Brezany 

z betónového podperného bodu VN nachádzajúceho sa v katastrálnom území Lazany, ktorý 

bude vymenený za nový, navrhnutá je z izolovaných vodičov 3xPAS1x50 v dĺžke cca 763 m 

upevnených na nových podperných bodoch výšky 12 000 mm v počte 9 ks. 

VN káblová prípojka: je navrhnutá pre napojenie navrhovanej koncovej kioskovej trafostanice 

z navrhovanej vzdušnej prípojky z podperného bodu č. 9 zemným káblom 22-

AXEKVC(AR)E 3x1x70/16 RM k navrhovanej trafostanici osadenej pri objekte potravín 

COOP Jednota Prievidza, SD. Križovanie s potokom je navrhnuté riadeným pretlakom pod 

korytom. 

Trafostanica kiosková: koncová s vonkajším ovládaním MKP800 do 630 kVA 

s transformátorom 250 kVA, osadená severne od objektu potravín COOP Jednota Prievidza, 

SD, v blízkosti existujúcej kaplnky na pozemku obce Nedožery-Brezany.  

Rozvody NNK: zemné káblové rozvody NNK vedené z trafostanice zemným káblom,   

spojené s existujúcimi vodičmi na existujúcich podperných bodoch. 

Úprava NNS: spočívajúca v osadení nových skríň VRIS1 na rozdelenie zásobovania NN siete 

na existujúcich podperných bodoch, pôvodná 1 ks VRIS2 sa demontuje.               

    Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo začaté stavebné konanie.  

    Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117 

ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v  

znení   neskorších   predpisov  (ďalej  len  stavebný  zákon)   vykonávajúci   prenesený  výkon  
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štátnej správy podľa čl.I § 5 písm.a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 

v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“) v spojení s ust. § 27 ods.1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa    

ust. § 61 ods.1 a ods.4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom 

a známym účastníkom konania a podľa ust. § 26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) 

účastníkom konania, ktorí nie sú správnemu orgánu známi alebo ich pobyt nie je mu známi. 

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, stavebný úrad vykonal ústne 

pojednávanie spojené s miestnym šetrením pri územnom konaní a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle ust. § 61 ods.2 

stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

      Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Nedožeroch-

Brezanoch najmä v stránkový deň pre stavebný úrad (streda od 12,00 hod.- 17,00 hod.). 

     Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne do zápisnice alebo samostatným 

písomným vyjadrením na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Stavebný úrad 

súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 61 ods.1 stavebného zákona sa neprihliadne ani na 

námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní. 

     V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté  orgány. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať  stavebný     

úrad  o  predĺženie   lehoty   pre   vyjadrenie   pred   jej   uplynutím.  Podľa   ust.  § 61  ods.6   

stavebného zákona ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  

neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k povoľovanej 

stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

      Verejnou vyhláškou sa podľa ust. § 61 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie 

stavebného konania pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania.  

      Podľa ust. § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny 

orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

 

Stavebník doplní:. 

 Odborné stanovisko oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 
                                                                                                                                                 
 

 

  JUDr. Martin Mokrý                                                            

                                                                                        starosta obce Nedožery - Brezany 
 

 

 

 

 

 

Príloha: zoznam parcelných čísiel dotknutých pozemkov 
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Konanie sa oznamuje: 

1. Ing. Štefan Binó Elektrické zariadenia, Jaseňová 34, Žilina 010 07 (zást. 

stavebníka+projektant) 

2. Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47 

3. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 

4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  

5. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, Žilina 010 08  

6. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany (serv. org. Orange Slovensko, a.s.) 921 01    

7. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01 

8. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava 851 01 

9. Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava 821 08 

10. MOSR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Ulica ČSA 7, Banská Bystrica 974 01 

11. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 

3, 911 01 Trenčín 

12. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ulica G. Švéniho 

3H, 971 01 Prievidza   

13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, Prievidza 971 01 

14. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, Žilina 010 01   

15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 817 15 

16. SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 969 55 

17. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, Piešťany 921 80  

18. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, Nedožery-

Brezany 972 12 

19. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery-Brezany, Hviezdoslavova 535/95, Nedožery-

Brezany 972 12 

20. Urbárske pozemkové spoločenstvo Nedožery zast. predsedom UPS Nedožery, Jozefom 

Humajom, V.B. Nedožerského 59/30, Nedožery-Brezany 972 12 

21. obec Nedožery-Brezany v zastúpení starostom obce, Družstevná 367/1, Nedožery-

Brezany 972 12 

22. obec Lazany v zastúpení starostkou obce, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany 

23. verejná vyhláška podľa ust. § 61 ods.4 stavebného zákona právnickým a fyzickým 

osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a podľa ust. § 26 ods.1 správneho 

poriadku pre neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkom, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo 

dotknuté  

24. do spisu 

 

 

 

Doručenie oznámenia o začatí stavebného konania  verejnou vyhláškou pre účastníkov 

konania uvedených v rozdeľovníku pod č. 23 zabezpečí obec Nedožery-Brezany a obec 

Lazany vyvesením tohto oznámenia na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany a obec Lazany súčasne zverejní 

písomnosť aj iným spôsobom v mieste obvyklým. 
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Príloha č. 1 
Zoznam dotknutých stavebných pozemkov a pozemkov dotknutých ochranným pásmom stavby 
9600 – Nedožery-Brezany: Zahustenie TS pri obchode 
TS, KNC Katastrálne územie Nedožery                KNE                                                                 
umiest. 

LV_1_C143   1 

KNC Zemný NNK                  KNE                                                                 
umiest. 

LV_1_C143)  1 

LV_1_C142   1 

LV_xxxx_C205_2 LV_1_E205  1 

LV_xxxx_C190 LV_1503_E145  1 

LV_xxxx_C144 LV_1502_E144_1  1 

LV_1_C243   1 

LV_1_C378   1 

KNC Zemný VNK                  KNE                                                               
umiest. 

LV_1_C143   1 

LV_1657_C2492_2   1 

LV_1_C2376_1   2 

Stĺp Vzdušné VNK KNC      KNE                                         umiest. 

9 LV_xxxx_C3473_1 LV_1498_E2451  2 

8 LV_xxxx_C3473_1 LV_989_E2450  2 

7 LV_xxxx_C3473_1 LV_969_E2449  2 

OP LV_xxxx_C2413 LV_989_E2450  
LV_969_E2449  
LV_1535_E2448  
LV_746_E2447  
LV_829_E2446  

2 

OP LV_xxxx_C3473_1 LV_1498_E2451  
LV_1497_E2452  
LV_1250_E2453  
LV_1251_E2454  

2 

6 LV_1657_C2374_7   2 

OP LV_1657_C2374_7   2 

OP LV_223_C2374_2   2 

OP LV_xxxx_C2375_1 LV_1548_E2375_1  2 

OP LV_1657_C2370_38   2 

OP LV_xxxx_C2370_5 LV_1498_E2331  
LV_989_E2330  
LV_969_E2329  
LV_1594_E2328  
LV_746_E2327  
LV_829_E2326  

2 

5 LV_xxxx_C2279_1 LV_1594_E2328  2 

4  LV_746_E2327  2 

3  LV_829_E2326  2 

OP LV_xxxx_C2279_1 LV_1498_E2331  
LV_989_E2330  
LV_969_E2329  
LV_1594_E2328  
LV_746_E2327  
LV_829_E2326  
LV_1373_E2325  
LV_1618_E2324  

2 

stĺp  KNC   Katastrálne územie Lazany   KNE                                        umiest. 

OP LV_xxxx_C1856_1 LV_1354_E1887  
LV_919_E1886  
LV_1297_E1885  
LV_297_E1884  
LV_1078_E1883  
LV_151_E1882_2  
LV_922_E1882_1  
LV_1643_E1881  
LV_964_E1880  
LV_93_E1879  
LV_822_E1878  
LV_1345_E1877  
LV_690_E1874_2  
LV_1108_E1874_1  
LV_685_E1873_2  
LV_1086_E1873_1  
LV_1086_E1872  
LV_687_E1871  
LV_824_E1870  
LV_1370_E1869  
LV_1332_E1868  
LV_711_E1867  
LV_711_E1866  
LV_1044_E1863_2  
LV_412_E1863_1  
LV_861_E1862  
LV_675_E1860  
LV_264_E1859  
LV_478_E1858  
LV_763_E1857  existujúce OP 

2 

2 LV_xxxx_C1856_1 LV_822_E1878  2 

1 existujúci LV_xxxx_C1856_1 LV_763_E1857  2 
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