OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: Ozn/642/2014-JK

vo Svite dňa 30.07.2014

Oznámenie
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 36 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon)
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, zastúpená
ENERPRO, s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO : 44 324 600 podala dňa
18.06.2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie energetickej líniovej
stavby „Ždiar Blaščácka dolina – zriadenie dvoch trafostaníc PS 01 – stožiarová trafostanica, PS 02 – kiosková trafostanica, SO 01 - nové elektrické vedenie pre stožiarovú
trafostanicu, SO 02 – nové elektrické vedenie pre kioskovú trafostanicu“ na pozemkoch
parc.č. KN C 1081/4 (PS01 a SO01), stavebný objekt PS 02 a SO 02 sa začína na parc.č. 745
výstavbou kioskovej trafostanice a pokračuje v existujúcej línii NN vedenia na ktoré sa osadia
vodiče VN vedenia a trasa končí na parc.č. 593/2, na parc.č. 593/1 sa demontuje stožiarová
trafostanica a miesto nej sa osadí stĺp VN vedenia, v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.
Popis trasy líniovej stavby:
Prevádzkový súbor PS01 nová stožiarová trafostanice bude na pozemku parc.č. KN C 1081/4
pri existujúcom stĺpe NN vedenia, ktorý sa zdemontuje. Napojenie stožiarovej trafostanice je
predmetom stavebného objektu SO01. VN prípojka bude realizovaná závesným káblom, ktorý
odbočí z existujúceho stĺpu VN vonkajšieho vedenia na pozemku parc.č. KN C 1081/4.
Predmetom prevádzkového súboru PS02 je zriadenie novej kioskovej trafostanice na
pozemku parc.č. KN C 745, ktorá nahradí stožiarovú trafostanice osadenú na pozemku parc.č.
KN C 593/1.
Napojenie kioskovej trafostanice a vyvedenie výkonu do existujúcej NN siete je predmetom
stavebného objektu SO02. VN prípojka bude realizovaná závesným káblom v trase
existujúceho NN resp. VN vonkajšieho vedenia. VN prípojka začína na existujúcom stĺpe VN
vedenia na pozemku parc.č. KN C 593/2, pokračuje okolo trafostanice určenej na demontáž
až k novému stĺpu na pozemku parc.č. KN C 745. Na tomto stĺpe prechádza VN kábel zo
vzduchu do zeme a zaústi sa do projektovanej trafostanice. Vyvedenie výkonu z trafostanice
do NN siete sa zrealizuje NN káblami na nové stĺpy NN vedenia osadené v trase existujúceho
vonkajšieho vedenia na pozemku parc.č. KN C 745.
V rámci SO02 sa zrekonštruuje existujúce NN vonkajšie vedenie osadené na spoločných
podperných bodoch s VN závesným káblom.

Obec Ždiar, stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon)
v súlade s § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré bude dňa

26. augusta 2014 o 9,30 hod.
so stretnutím v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Ždiar
objekt požiarnej zbrojnice s.č. 290).
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom
úrade v Ždiari – stavebný úrad a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej
lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány , inak podľa § 36 odst. 3 stavebného
zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 odst. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej
tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 31.07.2014

Zvesené dňa : 14.08.2014

signet
Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:
1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. ENERPRO, s.r.o., so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice
3. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, starosta obce Ing. Pavol Bekeš
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. SPP – D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad
8. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOPaK, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad
9. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
11. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
12. Štátne lesy TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica
13. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra majetku, Detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice

