Obec Makov
Makov č.60, 023 56 Makov
Čj.:Výst-S532/R2707/TS1/2021-Št

V Makove, dňa 13.12.2021

Vybavuje : Mgr. Štrbová
Email: miroslava.strbova@makov.sk

Oznámenie
o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania
Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, IČO : 36 442 151
v zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o, Čadca – Podzávoz č. 3008, IČO : 36 404 781 podal dňa
29.11.2021 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :„
13467-Makov-Kasárne- Rozšírenie NNK“ , ktorá bude umiestnená na parc. CKN č. 2769/1,
2769/9, 2768/1, 2806/74, 2806/4 - líniová stavba v k.ú. Makov.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Rozšírenie NN rozvodu pre nové OM sa pripojí z NN rozvádzača jestvujúcej Kioskovej TS
63/ts/makov_zruby2. Rozvod je navrhnutý káblom NAYY-J 3x240+120mm2 uloženým v zemi, na
konci rozšírenia NN rozvodu sa osadí rozpojovacia skriňa PRIS č.1, rozpojovacia skriňa je
navrhnutá plastová / HASMA) typ PRIS 10 DIN 1,2/9, skriňa má dva istiace prvky veľkosti 2 (
400A) a 9 00(160A). Dĺžka káblového rozvodu trasa 202 m, kábel 210 m. Do výkopu spoločne
s káblom NN sa uloží aj chránička pre optický kábel HDPE 40/33, ktorá bude uložená v celej trase
kábla NN, 10 cm od chráničky NN kábla.
Obec Makov ako príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 117 ods.1 zák.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a doplnkov,
v spojení s § 5 písm. a) 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 v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 35 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stav. zákon)
v znení neskorších predpisov v súlade s §33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
oznamuje podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začatie územného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a zároveň podľa § 36 ods. 2)
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a súčasne podľa
ustanovenia § 36 ods. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou
vyhláškou. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom Obecnom úrade
v Makove v pracovné dní a v pracovnom čase a na stavebnom úrade v pracovný deň v piatok
v čase od 7,00 – 13,00 hod.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne na úseku
stavebného poriadku v budove v Obci Makov v pracovné dni najneskôr do 11.01.2022 v
opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike
vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením
COVID–19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty osôb v zmysle uznesenia
vlády SR pod č.695/2021 zo dňa 24.11.2021 . Odporúčame Vám dohodnúť si prípadne stretnutie
a nazeranie so spisu mailom na adresu : miroslava.strbova@makov.sk, aby Vám zamestnanec
stavebného úradu mohol byť plne k dispozícií.
K pripomienkam a námietkam ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny sa n e p r i h l i a d a.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky
uplatnené po určenom termíne sa neprihliada.

Podľa §36 ods.3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania k navrhovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad upozorňuje
účastníkov konania, že podľa §42 ods.4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote.
Ak sa nechá niektorý účastník konania v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
splnomocnenie, s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal v konaní zastupovať.
Verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods. 4 sa doručí oznámenie o umiestnení líniovej stavby a v
odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov
konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia.
Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli, Obec Makov.

Martin P a v l í k
starosta obce
Doručuje sa:
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina, v zastúpení MIRACI elektro plus,
s.r.o, Čadca – Podzávoz č. 3008
Obec Makov – starosta obce
Vlastníkom pozemkov CKN č.2769/1, 2769/9, 2768/1, 2806/74, 2806/4 a ostatným účastníkom
konania vlastníkom ( LV č. 119, LV č. 8901, LV č. 8958, LV č. 9689, LV č.1117, LV č.1283) so
stavebnými pozemkami CKN č. 2769/1, 2769/9, 2768/1, 2806/74, 2806/4 v k.ú Makov susediacich
pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb, ktorých užívanie by
mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté (§139 ods.2 písm .c) a písm. d) stavebného
zákona pozemkov sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní
Na vedomie:
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
SeVaK a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina
Obec Makov– cestný správny orgán
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č.19, Žilina
Okresný úrad Čadca – odbor KR , Slovenských dobrovoľníkov č.1082, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca
ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava
Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava
Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava

UPC broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina
Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor , Palárikova č.95, Čadca
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Situácia osadenia stavby
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