
MESTO HLOHOVEC 
Mestský úrad, Odbor výstavby 

Referát stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania 

M. R. Štefánika 1, 920 01  Hlohovec 

___________________________________________________________________________  

č. 3436/2017-PD                                                                                      v Hlohovci 05.09.2017 
Vybavuje: Ing. Dávidek 
č.tel.:  033/3813374 
 
 

O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby 
a upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 

 
 

 Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1 zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) dostal dňa 07.09.2017 od žiadateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., 
Čulenova 6, Bratislava v zastúpení: Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská 
cesta 104/2, 920 41 Leopoldov (ďalej len „stavebník“) žiadosť vydanie stavebného povolenia 
na stavbu: 
 

„Prekládka vzdušného vedenia NN Leopoldov – Hollého ulica“ 
SO 01 – Distribučný rozvod NN 
SO 02 – Demontáž exist. Vedenia NN 

 
 Údaje o stavbe:  
 Miesto stavby: záujmové územie pre prekládku vzdušného vedenia NN je lokalita na 

pozemku parc. reg. „E“ 245 v kat. úz. Leopoldov ulica Hollého v 
Leopoldove. Prekládka je navrhovaná od križovatky ulíc Kukučínova - 
Hollého ulica - PB č. 109 - dimenzie DB 9/10 na koniec Hollého ulice v 
smere na Gucmanovu a aj časť Gucmanovej ul. kde sú pripojené rodinné 
domy č.2A, 2 a č.4, zo vzd. vedenia Hollého ul.. Na pozemku RD č.4 je 
postavený koncový PB č.123. 

 Zodpovedný projektant: ELPRO V & J, s.r.o., Krajinská cesta 1507/67, 900 21 Svätý 
Jur. 

 Účel stavby : rekonštrukcia NN vedenia, VO a MR. 
 Druh stavby: podľa § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona je predmetná stavba 

zaradená ako líniová stavba. 
 Charakter a umiestnenie stavby: 

- Existujúci prívod z TS 0048-001- vývod č.1 zrealizovaný káblom 1-NAYY-J 
3x120+75 a vyvedený je na exist. PB 120 do VRISK sa zdemontuje a nahradí sa 
novým káblovým vývodom - káblom 1-NAYY-J 4x240, ktorý sa v navrhovanej trase 
privedie do poistkovej rozpojovacej skrine 1-SR, ktorá sa osadí na hranici parciel č.300 
a č.303. Ďalej trasa NN kábla je návrh, súbežne s vyprojektovanou novou cestou 
Hollého ul. Distribučné skrine 1-SR až 7-SR sa osadia na verejne a voľne prístupných 
pozemkoch. Dĺžka trasy NN prekládky bude cca 385m. 

- Po vybudovaní navrhovanej prekládky sa exist. vzd. AlFe vedenie demontuje v celom 
rozsahu, t.j. demontážou PB vč. konzol s izolátormi a taktiež aj exist. vzd. prípojok.  

Členenie stavby: 
- SO 01 – Distribučný rozvod NN 
- SO 02 – Demontáž exist. Vedenia NN 
Ochranné pásma:   
- Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s verejnými sieťami technického 

vybavenia územia. V mieste križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je nutné 
kopať výkop ručne. Pri stavbe nie sú potrebné prekládky podzemných ani nadzemných 
vedení iných správcov sieti. 

Vlastníci pozemkov: 
- Podľa § 8 ods. 1, písm. g vyhlášky č. 453/2000 Z.z. k stavebnému zákonu zoznam 
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účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a 
stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, 
zoznam účastníkov sa neuvádza. 

 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
 

V súlade s ustanovením  § 36 a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona a  podľa § 18 zákona          
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov tunajší stavebný 
úrad         o z n a m u j e      všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, že 
dňom doručenia žiadosti bolo začaté konanie v danej veci, a pretože sú mu dobre známe 
pomery miesta, v ktorom sa vyššie uvedená stavba nachádza a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre jej posúdenie,  

 
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 
 Účastníci konania  môžu  svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Po uplynutí tejto lehoty sa na ne 
neprihliadne.  V rovnakej lehote (resp. v predĺženej lehote, ak o to požiadajú) oznámia svoje 
stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so 
stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
 
 Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Hlohovci, Odbor 
výstavby, II. posch., č. dv. 207,  počas úradných dní, t.j. v pondelok, stredu a piatok. Ak sa 
nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc  s overeným 
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ing. Miroslav Kollár 
primátor mesta Hlohovec 

 
 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní 
na úradnej tabuli príslušnej obce resp. iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia 
sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.  Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie 
žiadame túto vyhlášku zaslať späť na vyššie uvedenú adresu s vyznačením uvedených údajov. 
 
 

Vyvesené dňa:  

Zvesené dňa:  

 
Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka:  
 
 
Oznámenie sa doručí: 
1. Verejnou vyhláškou sa oznámenie doručí stavebníkovi, ostatným účastníkom konania, t.j. 

osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom na ktorých sa stavba 
realizuje, vlastníkom dotknutých, susedných nehnuteľností, projektantovi, zhotoviteľovi 
stavby, dotknutým orgánom a organizáciám..  

2. Mesto Leopoldov, úradná tabuľa 
3. Mesto Leopoldov, internetová stránka (http://www.leopoldov.sk/) 

Na vedomie 
4. Mesto Leopoldov, Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

(zastupujúci navrhovateľa) 


