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VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Oznámenie o začatí územného konania 

o umiestnení líniovej stavby a pozvanie na ústne pojednávanie 

 

 

Navrhovateľ: Obec Rovňany, 985 24 Rovňany č. 98, (IČO: 00648612) v zastúpení 

starostkou obce Janou Cabanovou podal dňa 16.07.2020 na Obecnom úrade v Uhorskom 

žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Elektrická prípojka 

NN k čističke odpadových vôd v obci Rovňany” na pozemkoch vedených v C KN parc. č. 

139/3, 139/7, 139/9, 139/10, 381/1, 381/7, 381/12, 405/2 (EKN 405/5), 405/4 (E KN 405/4) v 

k. ú. Rovňany. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej 

stavby. 

 

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán štátnej správy, podľa 

§ 4 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 119 ods. 

3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov určil pod č. 2004/4811-Sl zo dňa 23.12.2004, ako stavebný úrad oprávnený konať 

a vydať rozhodnutie pre uvedenú stavbu Obec Uhorské. 

 

Účastníci konania: Obec Rovňany, 985 24 Rovňany č. 98 (navrhovateľ) + vlastníci 

stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka 

územného konania vyplýva z ust. § 34 ods. l a 2 stavebného zákona. 

 

Nakoľko je predmetom územného konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, je uvedené konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona 

oznámené verejnou vyhláškou. 

 

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie vypracovala v 08/2019 

spoločnosť VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec, zodpovedný 

projektant Bc. Stanislav Varga - autorizovaný stavebný inžinier, číslo opr. 5287*T*14. 

 

Popis stavby: Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) rieši napojenie objektu ČOV 

na verejnú distribučnú sieť novou káblovou prípojkou NN z jestvujúceho vzdušného vedenia 

z betónového podperného bodu, ktorý sa nachádza pri miestnej komunikácii. Na BPB bude 

umiestnená jednovývodová prípojková skriňa SPP2. Pre prekríženie štátnej cesty III/2715 

bude postavený nový betónový podperný bod 9,5/600. Z prípojkovej skrine SPP2 bude 

napojený vzdušným závesným káblom nový elektromerový rozvádzač RE. Z 

elektromerového rozvádzča RE bude napojená rozpájacia istiaca skriňa SR. Na jestvujúci 

BPB bude umiestnená prípojková skriňa SPP2, ktorá bude napojená káblom AYKY-J 4x25 

mm2. Vystrojenie skrine SPP2 je navrhované tavnými poistkami 3xPN s vypínacou 

charakteristikou gG a prúdovým zaťažením 40A. Z prípojkovej skrine SPP2 bude káblom 

AYKY-J 4x25 mm2 v celkovej dĺžke cca 35 m napojený nový elektromerový rozvádzač RE 

pilierový „P“. Umiestnenie elektromerového rozvádzača RE pilierový „P“ je navrhovaný na 
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verejne prístupnom mieste pri novom stĺpe prípojky, odkiaľ bude káblom AYKY-J 4x25 

mm2 v celkovej dĺžke 137 m napojená rozpájacia a istiaca skriňa. Uzemnenie 

elektromerového rozvádzča je navrhované dvojicou zemných tyčí ZT200, vzdialených od 

seba minimálne 2 m, v bezprostredenej blízkosti rozvádzača a pásovinou FeZn 4x30 v celej 

trase výkopu. Pripojenie rozvádzačov na uzemňovaciu sústavu je navrhované guľatinou FeZn 

Ø 10 mm. Pri prechode do zeme a spodnej časti BPB bude kábel umiestnený v pevnej 

kovovej ochrannej rúre Ø 70 mm. Káble budú v celej dĺžke výkopu uložené v korugovanej 

ochrannej rúre  Ø 70 mm, uložené v pieskovom lôžku a v predpísanej hĺbke 20-30 cm nad 

káblovým vedením bude uložená výstražná fólia. 

 

 

Obec Uhorské, ako príslušný stavebný úrad, podľa § 2 a Čl. IX zákona č. 416/2001 Z. 

z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné 

celky a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 

ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 

všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám a súčasne 

nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 

21.08.2020 o 9.00 hod. 

 

so stretnutím pozvaných na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, Železničná 489/1 

(kancelária č. 3). 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Poltári, 

Železničná 489/1, a pri ústnom pojednávaní. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade 

najneskôr na tomto pojednávaní. Na neskôr podané námietky stavebný úrad podľa § 36 ods. 1 

stavebného zákona neprihliadne. 

 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť' 

svoje námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na 

riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu primerane 

predĺži pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote 

svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí 

predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing Pavel Olšiak 

              starosta obce 
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Oznámenie sa doručí účastníkom konania: 

1. Obec Rovňany, 985 24 Rovňany č. 98 

2. Ďalšie fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

a stavbám môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté sa upovedomujú verejnou 

vyhláškou. 

 

Dotknutým orgánom: 

1. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie investičnej prípravy, výstavby 

a prevádzky, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

2. Urbárska a lesné spoločnosti, pozemkové spoločenstvo, 985 24 Rovňany 98 

3.  Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica 
4. Krajský pamiatkový úrad SR, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica 
5. Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 

26, 984 01 Lučenec 

6. Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec 

7. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 01 

Lučenec 

9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, Dr. Vodu 5, 984 

01 Lučenec 

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petöfiho 1, 984 01 Lučenec 

11. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 

Banská Bystrica 

12. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
14. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 26 

15. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

16. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, musí byť oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 

Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie je súčasne zverejnené iným 

spôsobom v mieste obvyklým a to na elektronickej úradnej tabuli správneho orgánu. 
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Vyvesené na úradnej tabuli:    Zvesené z úradnej tabule: 

     dátum, pečiatka, podpis        dátum, pečiatka, podpis 

 


