OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: ZUK/186/2015-JK

vo Svite dňa 11.03.2015

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, IČO: 36 599 361,
zastúpená Ing. Radoslavom Haluškom a Ing. Janou Palkovou, zastúpená ENERPRO, s.r.o.,
so sídlom Miškovecká 6, 040 11 Košice, IČO : 44 324 600 podala dňa 17.02.2015 návrh na
vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie energetickej líniovej stavby „Ždiar-úprava
NN siete a DP z TS Bachledová Horná“ na pozemkoch parc.č. KN C 424/5, 424/3, 424/4,
5009/1, 5009/3, 424/2, 5012/2, 424/6, 449/13, 5009/2, parc.č. KN E 423, 424/1, 424/2 v k.ú.
Ždiar.
Popis trasy líniovej stavby:
Predmetom stavby je zriadenie nového NN káblového vedenia uloženého v zemi, ktoré
nahradí existujúci nevyhovujúci kábel trasovaný krížom cez pozemky a popod stavby. MM
kábel bude uložený v zeleni a na okraji prístupovej cesty k chatám. Trasa projektovaného NN
kábla začína v existujúcej kioskovej trafostanici a prechádza parcelami 424/5, 424/3, 424/4,
5009/1, 5009/3, 424/2, 424/6, 449/13, 5009/2, parc.č. KN E 423, 424/1, 424/2 a končí
v existujúcej skrini na parcele č. KN C 5012/2 v k.ú. Ždiar.
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad 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 opakovane 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

07. apríla 2015 o 9,30 hod.
so stretnutím v zasadacej miestnosti obecného úradu Obce Ždiar
(objekt požiarnej zbrojnice s.č. 290).
V súlade s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov ( správny poriadok) je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k
spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Ždiari – stavebný úrad,
počas úradných hodín (pondelok, utorok, streda, piatok) 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 : 12.03.2015

Zvesené dňa : 27.03.2015

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. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SPP – D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - OH, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOPaK, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad
8. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, Partizánska 690/87, 058 01
Poprad
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
10. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
11. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra majetku, Detašované pracovisko Východ,
Komenského 39/A, 040 01 Košice

