MESTO HNÚŠŤA
Mestský úrad
ul. Francisciho č. 74
981 01 Hnúšťa

tel.: 047/202 88 14
č. j.: 6335/2017
Vybavuje: Ing. Pervanová

V Hnúšti, dňa 7.9.2017

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v
splnomocnenom zastúpení KLENERS, s.r.o., Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec podal na tunajší stavebný úrad
návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „2565 Hnúšťa – Kotlište – rekonštrukcia NN siete“ na
pozemkoch KN-C parc. č. 1976, 1956/2, 1938/1, 1938/4, 1963, 1918/1, 319/1, 725/8, 725/29, 725/1, 623, 624,
579 v k. ú. Hnúšťa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.
Popis predmetnej stavby
SO-01 Demontáž NN siete a domových prípojok
SO-02 Montáž kábla Retilens vzdušnej NN siete
SO-03 Demontáž domových prípojok
Vodiče AlFe na jestvujúcich betónových stĺpoch budú nahradené závesným káblom RETILENS a
nevyhovujúce podperné body budú vymenené za nové betónové. Domové prípojky budú istené v prípojkových
skriniach SPP1.1 resp SPP2.1. Domové prípojky holými vodičmi kratšie ako bežná dĺžka budú prevedené novým
závesným káblom AYKYz-J 4x16 mm2. Prípojky dlhšie budú ponechané pôvodnými vodičmi, na ktoré bude
naspojkovaný kábel AYKY zo skrine SPP umiestnenej na odbočnom stĺpe.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval
KLENERS, s.r.o., Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec, Ing. Pavel Hrivnák
Mesto Hnúšťa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 2 odst. e) zákona č. 416/2001 Zb.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
o z n a m u j e začatie spojeného územného a stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania
a v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona
n a r i a ď u j e ústne pojednávanie
na deň 26.9.2017 (utorok) o 10.00 hod.
so stretnutím účastníkov konania na pracovisku tunajšieho stavebného úradu - na MsÚ v Hnúšti, ul.
Francisciho č. 74, zasadačka MsÚ č. d. 8, II. posch.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, na
neskôr podané námietky stavebný úrad neprihliadne.
Do podkladov územného konania je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na tunajšom stavebnom
úrade - Mesto Hnúšťa, pracovisko MsÚ, Francisciho 74, Hnúšťa, 1. poschodie, miestnosť č. 5 (Oddelenie
výstavby RU a ŽP) a pri ústnom pojednávaní. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať,
musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu
pred jej uplynutím.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a v zmysle § 26 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb., musí byť oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.
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Začatie územného konania o povolení predmetnej líniovej (zvlášť rozsiahlej) stavby tunajší stavebný úrad
oznamuje aj verejnou vyhláškou, ktorou upovedomuje všetkých účastníkov konania, nakoľko sa jedná o veľký
počet účastníkov konania. Stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Mgr. Michal Bagačka
primátor mesta

Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta formou zverejnenia na internetovej
stránke mesta Hnúšťa (www.hnusta.sk), pričom uvedení účastníci konania sa upovedomujú aj formou verejnej
vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na úradnej tabuli, ktorá má len informatívny charakter
…................................
Vyvesené dňa:
Pečiatka, podpis:

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

Doručuje sa do v.r.:
• Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
• KLENERS, s.r.o., Ing. Pavel Hrivnák, Nová štvrť 739, 980 55 Klenovec
• HYCA s.r.o., Myslenická 1, 902 01 Pezinok – PB č. 1
• Mesto Hnúšťa, primátor mesta, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa – do spisu
• BBSK, odd. správy majetku a cestnej infraštruktúry, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica
• BB regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
• Emil Pliešovský, 1. mája 546, 981 01 Hnúšťa
• Ľubomíra Pliešovská, 1. mája 546, 981 01 Hnúšťa
• Peter Kutliak, 1. mája 544, 981 01 Hnúšťa
• Andrea Bodnárová, NR 449, 981 01 Hnúšťa
• Patrik Funtiar, NR 449, 981 01 Hnúšťa
• Ostatní účastníci konania – vlastníci susedných pozemkov – formou verejnej vyhlášky
Na vedomie:
• Okresný úrad RS, OSŽP, ŠSOH, ŠVS, Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
• Okresný úrad RS, odbor dopravy a PK, Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
• Okresné riaditeľstvo PZ, okresný dopravný inšpektorát, Stavbárov 2, 979 27 Rimavská Sobota
• Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
• Technické služby mesta, Kotlište 980, P.O. Box 25, 981 01 Hnúšťa
• BB Regionálna správa ciest, Šibeničný vrch 716, 979 01 Rimavská Sobota
• Rimavská energetická, s.r.o., Železničná 990, 981 01 Hnúšťa
• PMX net, s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
• SSE - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
• StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica
• SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 09 Bratislava
• Okresné riaditeľstvo HaZZ, Okružná 118, 979 01 Rim. Sobota
• Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
• Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
• Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

