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OBEC NESLUSA
Číslo: 779/2017
Vybavuje: Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350

Kysucké Nové Mesto dňa 12.06.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Na stavebný úrad si dňa 12.06.2017 podala SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, Pri
Rajčianke 2927/5, 010 47 Žilina, prostredníctvom splnomocnenej zástupkyne Silvie
Sedmákovej, Karola Kmeťku 9, 010 08 Žilina žiadosť o zmenu stavby "Nesluša - Žrebíky:
zahustenie DTS a rozšírenie NNK pre IBV 11 RD" na pozemku č. KN-C 3244/233;
3244/234; 3244/5; 3244/204; 3244/201; 3244/200; 3244/229; 3244/232; 3244/187;
3244/129; 3244/82; 3244/109; 3244/108 v k.ú. Nesluša.
Na predmetnú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. 1234/2016 zo dňa 14.09.2016,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2016.

Popis navrhovanej zmeny stavby:
Nakol'ko sa nebude realizovať prekládka časti existujúcej VN linky č. 1426, napojenie novej
trafostanice je potrebné realizovať z existujúceho podperného bodu DB na pozemku parc. Č.

KN-C 3244/129, ktorého vlastníkom je Ladislav Kubala, bytom Nesluša Č. 1035.

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien
a doplnkov v súlade s ust. § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu
návrhu ústne pojednávanie na deň

03.07.2017 /pondelokl o 9,00 h,

ktoré sa uskutoční na stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom
Novom Meste (so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto), ul. Družstevná
č. 1052, Kysucké Nové Mesto - l. poschodie, č. dverí 224.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho
pojednávania na stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom
Novom Meste (so sídlom v budove Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste) ul.
Družstevná č. 1052, l. poschodie - č. dverí 224 v stránkové dni ( pondelok, streda, piatok)
a pri ústnom pojednávaní.



2

Účastníci konania si môžu uplatniť svoje námietky najneskôr na tomto konaní, inak sa na
neskoršie podané námietky neprihliadne.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona - Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak:
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že
vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak: sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Obe
spoloény obec 'ly úrad Ij"

pracovsko v r<ysuckor' ~ovom Meste
'~r llStevr1á8: c 024 ~ lY ,Ul' 'r ~I."i';Mesl

Ing. Zuzana Jancová
/VtJ starostka obce

. /OŕJ

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce
Nesluša.

Vyvesené dňa: ...1.5.. .:: ... f ..:..f!.J.ff Zvesené dňa: .

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doručí sa:
l. SSE-Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Silvia Sedmáková, technik inv. výstavby SSE-D, a.s.,

bytom Karola Kmeťku č. 9, 010 08 Žilina
3. Ing. Peter Gocál, SSE-D, a.s. Žilina (projektant)
4. Ladislav Kubala, 023 41 Nesluša Č. 1035
5. Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby
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