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Číslo: OVaŽP/2014/1789/11154-DG2-10-KOV              V Púchove 16. 04. 2014  
Vybavuje: Ing. Kováčiková, č.t. 042/4650846 
 
 
Vyvesené dňa : ...........................................    Zvesené dňa : .................................................. 
 
Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky. 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
__________________________________________________________________________ 
 
 
       Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 
Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení ENGICON, s.r.o., Martina Granca č. 7, 841 02 
Bratislava, IČO: 44 720 980 (korešpodenčná adresa: Hraničná č. 18, Administratívna 
budova č. 3, 821 05 Bratislava) podal dňa 04. 04. 2014 na tunajší špeciálny stavebný úrad 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty:   
 

“ SO40  VONKAJŠIA PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA “ 
“ SO41  VNÚTORNÉ KOMUNIKÁCIE “ 

 
ako súčasť stavby “ Súbor energetických stavieb pre TR 110/ 22 kV Púchov a pripojenie 
TNS ŽSR I. STAVBA: TR 110/22 KV PÚCHOV A PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA “, 
umiestnená na pozemkoch parc. č. KN 1544/37, 1544/36, 1544/35 registra „C“ (pôvodné 
parcely E KN 208, 209, 210) v kat. území  Horné Kočkovce. Územné rozhodnutie bolo 
vydané mestom Púchov dňa 13.09.2013 pod číslom: OVaŽP/2013/2537/5799-TS1-20-IK. 
 
      Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. 
 
      Mesto Púchov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a, odst. 
4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 
zákon/ v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon), v súlade s ust. § 61 ods. 
4 stavebného zákona o z n a m u j e začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne n a r i a ď u j e na prerokovanie 
predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 
 

22. mája 2014  / štvrtok /  o 9,30  hod. 
 
so stretnutím na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov 
(zasadačka, č. dv. 24). 
 
       Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom 
úrade / úradné dni sú v pondelok, streda, piatok / a pri ústnom konaní. 
      Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť 
najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, 
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného  
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plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť 
svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby.  
 
      Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 5) cit. 
stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 
 
       Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
stavebnému úradu písomnú plnú moc. 
 
 
                                                                                

                                                                                    Mgr. Marián MICHALEC 
                                                                                          p r i m á t o r  mesta 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, miestnej časti Horné 
Kočkovce a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
 

 
- Vlastníci susedných nehnuteľností sú oboznámení o začatí konania verejnou 

vyhláškou, z dôvodu  veľkého počtu účastníkov konania (§ 61 ods.4 SZ)  


