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Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

 Číslo: 60/2020-777/SP                                           V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 22.09.2020 

 Vybavuje: Ing. Jankovová 
 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vyvesená dňa:  23.09.2020 

Zvesená dňa:    08.10.2020                                                                  Meno, podpis, pečiatka 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  územného konania o umiestnení líniovej stavby a nariadenie ústneho 

pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

_______________________________________________________________________ 

      

 

     Navrhovateľ, spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151, podal dňa 25.03.2020 (s doplnením dňa 21.09.2020) 

prostredníctvom Vladimíra Frimmela, Sklenárova 12, 821 09 Bratislava, ktorý splnomocnil 

spoločnosť EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina, IČO 47531142, na tunajšom 

stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „12972-Nedožery-Brezany-

rozšírenie NN siete“ (ďalej len stavba), umiestnenie ktorej sa navrhuje v katastrálnom území 

Brezany, na pozemkoch registra C KN parc. č. 1316/1 (registra E KN parc. č. 1316/1), 

1316/6, 1339/46, 1339/53, 1339/54, 1339/55, 1339/56, 1339/57, 1339/58, v rozsahu 

predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. Martinom 

Ondrušekom, autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia 5964*A2.  

      Opis prebiehajúcich hraníc územia a opis umiestnenia líniovej stavby:  

      Líniová stavba umiestňovaná v tomto konaní rieši: 

- Umiestnenie vonkajšej rozpojovacej skrine VRIS1 č. 1 K+KKP IP 44/IP 2x na 

existujúci podperný bod PB č. 2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Brezany na 

pozemku registra C KN parc. č. 1316/6.  

- Umiestnenie rúry HDPE 75mm/6m na ochranu káblového vedenia ku VRIS1 č. 1. 

- Umiestnenie nového navrhovaného NN káblového zvodu typ (N)AYYJ-3x240+120 

v dĺžke cca 12 000 mm z existujúcej vzdušnej izolovanej siete typ Retilens 3x95+70. 

- Umiestnenie 3 ks nových zvodičov prepätia BOP-R 0,44/1022750 na podperný bod 

PB č. 2. 

- Umiestnenie nového káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 z novej navrhovanej 

rozpojovacej skrine VRIS1 č. 1 v dĺžke trasy cca 137 000 mm a v dĺžke vedenia cca 

142 000 mm, ktoré bude zahustené do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 

6.1 č. 1, navrhovaná trasa zemného káblového vedenia bude prechádzať 

v katastrálnom území Brezany pozemkami registra C KN parc. č. 1316/6, 1316/1 

(registra E KN parc. č. 1316/1) a 1339/58. 
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- Umiestnenie rozpojovacej skrine PRIS 6.1 č. 1 DIN00 VV 2/4 P2 IP2x v katastrálnom 

území Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 1339/58. 

- Umiestnenie nového káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy cca 

106 000 mm a v dĺžke vedenia cca 110 000 mm z novej navrhovanej rozpojovacej 

skrine PRIS 6.1 č. 1, ktoré bude zahustené do novej navrhovanej rozpojovacej skrine 

PRIS 5 č. 2, navrhovaná trasa zemného káblového vedenia bude prechádzať 

v katastrálnom území Brezany pozemkami registra C KN parc. č. 1339/58 a 1339/57. 

- Umiestnenie rozpojovacej skrine PRIS 5 č. 2 DIN00 VV 2/4 P2 IP2x v katastrálnom 

území Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 1339/57. 

- Umiestnenie nového káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy cca 

89 000 mm a v dĺžke vedenia cca 94 000 mm z novej navrhovanej rozpojovacej skrine 

PRIS 5 č. 2, ktoré bude zahustené do novej navrhovanej rozpojovacej skrine PRIS 5 č. 

3, navrhovaná trasa zemného káblového vedenia bude prechádzať v katastrálnom 

území Brezany pozemkami registra C KN parc. č. 1339/57, 1339/56 a 1339/55. 

- Umiestnenie rozpojovacej skrine PRIS 5 č. 3 DIN00 VV 2/4 P2 IP2x v katastrálnom 

území Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 1339/55. 

- Umiestnenie nového káblového vedenia (N)AYY-J 3x240+120 v dĺžke trasy cca 

110 000 mm a v dĺžke vedenia cca 115 000 mm z novej navrhovanej rozpojovacej 

skrine PRIS 5 č. 3, ktoré bude zahustené do novej navrhovanej rozpojovacej skrine 

PRIS 5 č. 4, navrhovaná trasa zemného káblového vedenia bude prechádzať 

v katastrálnom území Brezany pozemkami registra C KN parc. č. 1339/55, 1339/54, 

1339/53 a 1339/46. 

- Umiestnenie rozpojovacej skrine PRIS 5 č. 4 DIN00 VV 2/4 P2 IP2x v katastrálnom 

území Brezany na pozemku registra C KN parc. č. 1339/46. 

- Umiestnenie korugovanej chráničky typu OD110, v ktorej bude uložené káblové 

vedenie v celej dĺžke trasy. 

- Umiestnenie optickej chráničky  v dĺžke trasy a v dĺžke vedenia.   

- Umiestnenie uzemňovacej sústavy pre rozvodnice a podperný bod (Re<15 Ω pre 

rozvodnice PRIS 5 č. 1, č. 2, č. 3; Re<10 Ω pre podperný bod PB1; Re<5 Ω pre 

rozvodnicu PRIS 5 č. 4.  

      Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby. 

      Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  podľa ust. § 117 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa čl.I § 5 

písm.a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný 

poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), podľa ust. § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného 

zákona v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie 

územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje 

k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 04.11.2020 o 10,00 hod. 

 so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch 

v kancelárii stavebného úradu. 

(navrhovateľ zabezpečí miestnu ohliadku) 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Obecnom 

úrade v Nedožeroch-Brezanoch najmä v stránkový deň pre stavebný úrad (streda od 12,15 

hod. do 17,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní. 

http://www.nedozery-brezany.sk/
mailto:starosta@nedozery-brezany.sk


 

      IČO: 00318302, DIČ: 2021162737, web: www.nedozery-brezany.sk, email: starosta@nedozery-brezany.sk 

 
 

3 

     Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť písomne (na adresu Obecný 

úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany) alebo ústne do 

zápisnice alebo samostatným písomným vyjadrením na stavebnom úrade (v rámci nahliadania 

do podkladov rozhodnutia), avšak najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade 

nebudú vzaté do  úvahy. Ak  sa  niektorí  z účastníkov konania nezúčastnia ústneho 

prejednania veci, má sa za to, že s umiestnením líniovej stavby súhlasia bez 

pripomienok.   
     Stavebný  úrad  súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa 

neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa 

v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.                                                                                          

V rovnakej lehote oznámia svoje záväzné stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad 

o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ust. § 36 ods. 3 stavebného 

zákona ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi 

svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k navrhovanej líniovej stavbe, 

má sa za to, že s líniovou stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

     Verejnou vyhláškou sa podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie 

územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť 

rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania 

o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. 

Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu 

účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. Podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku 

doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán aj v prípade, keď účastníci konania 

alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

   

Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie prenosného koronavírusu SARS-

CoV-2 žiadame zúčastnených o dodržanie aktuálnych preventívnych opatrení v súvislosti so 

šírením respiračného ochorenia COVID-19 nariadených Úradom verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. A to najmä: zúčastnení musia mať na tvári ochranné rúško, rukavice 

a počas celého ústneho pojednávania musia držať od iných zúčastnených minimálny odstup 2 

metre. Z dôvodu potreby podpisu zápisnice žiadame zúčastnených, aby si priniesli so sebou 

vlastné písacie potreby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                            starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      
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Oznámenie sa doručí:   

- účastníkom územného konania:  

1. verejná  vyhláška podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 26 ods. 1 

správneho poriadku – navrhovateľ, známe i neznáme právnické a fyzické osoby, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom 

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (príloha situačný výkres vyhotovený 

na podklade katastrálnej mapy)   

2. Ladislav Ješík, Žiarska 843/29, 972 12 Nedožery-Brezany 

3. do spisu 

 

- dotknutým orgánom a organizáciám: 

1. StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

2. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  

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

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

5. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

6. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (serv. org. Orange Slovensko, a.s.)    

7. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

8. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava   

9. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava  

10. MOSR, Agentúra správy majetku, odbor výstavby a rutinnej štandardnej údržby, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

11. Železnice SR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

12. Železnice SR Bratislava, Stredisko miestnej správy a údržby Topoľčany, ul. M. Rázusa 

577, 955 01 Topoľčany  

13. obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany (ako príslušný správny orgán pre miestnu štátnu správu vo veciach 

miestnych komunikácií a účelových komunikácií) 

 

- na vedomie: 

1. EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina 

2. Vladimír Frimmel, Sklenárova 12, 821 09 Bratislava  

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava  

4. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, Kukučínova 

629/3, 972 12 Nedožery-Brezany 

5. SR v správe Železnice SR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

6. obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 

Nedožery-Brezany 

 

Doručenie oznámenia o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou 

vyhláškou pre účastníkov konania uvedených v rozdeľovníku pod č. 1 zabezpečí obec 

Nedožery-Brezany vyvesením oznámenia o začatí územného konania o umiestnení líniovej 

stavby na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia. Obec Nedožery-Brezany súčasne zverejní túto písomnosť aj iným spôsobom 

v mieste obvyklým (na webovom sídle obce Nedožery-Brezany info@nedozery-brezany.sk, 

starosta@nedozery-brezany.sk). 
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