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Badín, 22.07.2019

0910 912 714
Verejná vyhláška
Oznámenie
o začatí územného konania o umiestnení stavby

Dňa 12.03.2019 podala Stredoslovenská Distribučná , a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „11420 Badín – smer
Rakytovce – posilnenie NNS a rozšírenie NNK“.Navrhovateľ písomne splnomocnil zastupovaním v konaní
a na preberanie písomností spoločnosť ELPP, s. r. o. , so sídlom Závodská cesta 4,010 01 Žilina, zastúpenú
Ing. Petrom Podmanickým.
Predmetom územného konania je umiestnenie líniovej stavby s klasifikáciou 2224 – inžinierske stavby
– prídavné miestne elektrické rozvody. Projekt rieši umiestnenie murovanej trafostanice 22/0,42 kV, 250 kVA,
výmenu transformátora za 400 kVA výmenu hlavného ističa a NN zemné a vzdušné káblové vedenie. Po
výmene terajšieho transformátora v jestvujúcej murovanej trafostanici 301/ts/badín_obce.2
s výkonom 250 kVA za nový TR s výkonom 400 kVA sa nainštalujú nové VN poistkové spodky so zvodičmi
prepätia a novými 32A poistkami. Nové káblové NN zemné vedenie z existujúceho NN rozvádzača
trafostanice v dĺžke trasy 8,0 m bude zaústené do navrhovanej skrine PRIS4, ktorá bude osadená pri oplotení
rodinného domu vedľa murovanej trafostanice. Zo skrine PRIS4 bude vedený zemný kábel dl. 7,0 m smer
RIS Lekáreň a MŠ do existujúcej trafostanice. Nové NN zemné káblové vedenie z navrhovanej rozpojovacej
skrine PRIS4 v dl. 29,0 m po jestvujúci podperný bod PB č. 1, odtiaľ vzdušným vedením po nový podperný
bod č. 2 v dl. 37,0 m a po existujúci podperný bod č. 3 v dl. 32,0 m a po podperný bod č. 4 v dl. 43,0 m s
novou skrinkou VRIS II, z ktorej bude zvedený zemný kábel do zeme a v dĺžke trasy 304,0 m postupne
privedený do dvoch navrhovaných rozpojovacích istacich skrí PRIS7. Súčasťou stavby bude aj demontáž
existujúcich 20A VN poistiek, zvodičov prepätia, demontáž 250 kVA trafostanice (výmena za 400 kVA),
demontáž NN rozvádzača trafostanice, demontáž vývodu smer Lekáreň + MŠ a jeho nahradenie novým
káblom a demontáž jestvujúceho podperného bodu č. 2 spolu so skriňou VRIS II (a jeho nahradenie novým
tak, ako je to vyššie uvedené).
Stavba má jeden stavebný objekt –
SO 01 –
NN zemný káblový rozvod zemnými káblami (N) AYY-J 3x240+120 mm2
SM/SM, (N)AYY-J 3x120+70 mm2 a vzdušné káblové vedenie izolovanými vodičmi
RETILENS
3x150+95+2x16 mm2.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Podmanický – autorizovaný stavebný inžinier –
2527*A*2-3 – inžinierske stavby.
Navrhovateľ ku konaniu doložil tieto vyjadrenie, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých
orgánov a správcov jednotlivých inžinierskych sietí v záujmovom území :
vyjadrenia : SSD – zo dňa 15.01.2019, Energotel, a.s. , č. ET/MM19/52 zo dňa 10.1.2019, O2 Slovakia zo dňa
13.11.2018, UPC zo dňa 22.11.2018, Orange Slovensko č. BB 2956/2018 zo dňa dňa 4.12.2018, SPP –č.
TD/NS/0680/2018/Ka zo dňa 21.11.2018, StVPS č. 14931/2018-ZC4478-1318 zo dňa 28.11.2018,
SlovakTelekom, a.s. č. 6611901726 zo dňa 22.01.2019, Banskobystrická regionálna správa ciest č.
BBRSC/01652/2019,BBRSC/02518/2019 zo dňa 20.05.2019,Okresný úrad Banská Bystrica, č. OU-BBOSZPP3 - 2019/011177-002 zo dňa 26.02.2019 – ŠVS - § 28 vodného zákona , č. OU-BB-OSZPP3 2019/011204-002 zo dňa 22.02.2019 – OH , č. OU-BB-OSZPP - 3/2019/011282-002 zo dňa 05.03.2019
ŠOPaK, súhlas Dopravný úrad č. 12413/2019/ROP/-002/14784 zo dňa 29.05.2019, záväzné stanoviská
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica č. 1321/2019 zo dňa 26.04.2019, Krajský
pamiatkový úrad č. KPUBB-2019/11503-2/FRA zo dňa 25.04.2019 , stanovisko Ministerstvo obrany SR č.
ÚSMŠ-29-61/2019 zo dňa 04.2019 a uznesenie obce Badín – č. 24/2019 predbežný súhlas na zriadenie
vecného bremena.
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Podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach stavebný úrad
zapracuje do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.
Obec Badín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 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 stavebného zákona
oznamuje
začatie konania o umiestnení stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Pretože pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia a umiestnenie stavby je v súlade s
platným územným plánom obce Badín, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Badín
č. 77/2012 dňa 28.09.2012, doplnku k ÚPN č. 2 schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva obce Badín
č. 44/2018 dňa 25.10.2018 a doplnku č. 1 k ÚPN schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Badín č. 1/2019 dňa 28.02.2019, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .
Podľa ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu účastníci konania svoje námietky a
pripomienky ku konaniu uplatniť v lehote
do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia – na neskôr podané námietky stavebný úrad neprihliadne.
Upozorňujem, že podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada
na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Podľa ustanovenia § 36 ods.3 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj
dotknuté orgány ; ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred uplynutím uvedenej lehoty počas stránkových
hodín na Obecnom úrade Badín.

Mgr. Pavol Hric
starosta obce
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie konania o
umiestnení stavby verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Doručenie sa uskutočňuje vyvesením oznámenia o
začatí konania o umiestnení stavby na dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, t. j. vyvesením na úradnej
tabuli obce Badín a súčasne zverejnením písomnosti na webovom sídle obce - internetovej stránke obce Badín
https://www.obecbadin.sk/ .
Posledný deň tejto lehoty ( 15. deň ) je dňom doručenia.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: 25.07.2019
podpis zodpovednej osoby …..................

Zvesené dňa: ..............................
pečiatka :
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Doručuje sa :
účastníci konania :
verejnou vyhláškou :
na vedomie :
ELPP, s. r. o. , so sídlom Závodská cesta 4,010 01 Žilina

dotknuté orgány :
1. Dopravný úrad, letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
2. Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, K nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
4. Banskobystrická regionálna správa ciest ,Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
5. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 239/8, 974 01 Banská Bystrica

6. Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie
 ochrana prírody a krajiny
 odpadové hospodárstvo
 ŠVS
7.
8.
9.
10.
11.

StVPaS, a. s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
SlovakTelekom, a. s. ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Energotel, a. s. Miletičova 7, 521 08 Bratislava
SPP – Distribúcia. a. s. Mlynské Nivy 44/B, 825 19 Bratislava

