
Obec Brestovec   

  

Oddelenie - Spoločná obecná úradovňa.   
č.j.: SOÚ 60,O/2021 Brest.                                                                       Brestovec, dňa 8.10.2021 

Vybavuje : Ing.A.Pančiaková                    

   

   

   

   

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania  spojeného 

s miestnym zisťovaním    

podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov –   

 verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby.   

   

Navrhovateľ:    Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,    

                          IČO : 36 361 518    

v zastúpení :     JUDr. Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda  v zastúpení :     

LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401  podal dňa 11.8.2021 

na Obec Brestovec návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby   

 L13.0401.20.0007 SA_Brestovec Štemberg, NNK “                                 

    SO 01 – NN káblové rozvody   

   

v katastrálnych územiach Brestovec a Stará Myjava    Uvedeným dňom bolo začaté územné 

konanie.   

   

Popis umiestnenia stavby : Predmetom tohto projektu je návrh trasy NN káblového vedenia 

pre rozšírenie existujúcej distribučnej siete v lokalite.   

Navrhované NN káblové vedenie typu NAYY-J 4x240  bude pripojené do jednostĺpovej 

trafostanice TS 0063-009 (pripojenie na voľný vývod )nachádzajúcej sa  na pozemku parc.č.  

KNC 39446/3 (KNE 36915) v katastrálnom území  Stará Myjava.    

Od existujúcej transformačnej stanice na pozemku parc.č. KNC 39446/3(KNE 36915)  bude 

zemný káblový rozvod na dĺžke 320m cez pozemky parc.č. KNC 36696, KNC 36697, KNC 

36698, KNC 36733/1( KNE 36725,KNE 36727, KNE 36728), KNC 36756, KNC 36820,  KNC  

36822, KNC 36823 v extraviláne –v katastrálnom území Stará Myjava ,   ďalej bude pokračovať 

podzemný rozvod NN v extraviláne- katastrálne územie Brestovec cez  

pozemky parc.č.: KNC 36900/1(KNE 36824), KNC 36900/9, KNC 36900/1(KNE 36831, KNE  

36832, KNE 36833, KNE36834, KNE36835, KNE 36840, KNE 36841, KNE 36842, KNE   

36843, KNE 36844, KNE 36849/1, KNE36849/2) , v intraviláne obce Brestovec cez pozemky 

KNC 37835/2, KNC 37835/1- kde bude zaústené do navrhovanej istiacej a rozpojovacej skrine   

VRIS 1+K na novom PB č 224/1(existujúci podperný bod vymenený za nový) .   

Celková dľžka podzemného káblového vedenia bude 320m.   



NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x35 cm v pieskovom lôžku prikryté krycími 

plastovými platňami typu KPL. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými 

inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005.    

    

Križovanie inžinierskych sietí bude uložením vedenia do chráničky FXKV ø160mm, resp. PE 

ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom.  Ochranné pásmo NN podzemného 

vedenia -1m od osi vedenia   

   

Obec Brestovec ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 v spojení § 117 ods. 

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

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy 

podľa § 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po doplnení podania dňa 8.10.2021, v 

súlade s ustanovením § 36 ods. 4. stavebného zákona     

   

                                                            oznamuje   

   

začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne  

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň   

   

       10.11.2021     o     9,00 hod.   

   

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov na obecnom úrade v Brestovci     

   

Do podkladov podania možno nahliadnuť v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. 

M. R. Štefánika 4, 907 14 Myjava, č. d. 217 v pracovné dni pondelok až streda v čase od 8-16 hod., 

piatok od 7-15 hod. a pri ústnom konaní.   

   

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. V tej istej 

lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Na námietky podané po termíne ústneho 

pojednávania stavebný úrad neprihliadne.     

   

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 

prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.   

   

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.   

   

   

                                                                                  

   

   

            Ing. Anna Pančiaková   

           Referent spoločnej obecnej úradovne   



    

   3   

Doručuje sa:   

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení JUDr.  

Szabolcs Hodosy, Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení    

LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava 821 09, IČO : 35 745 401    

2. Obec Brestovec, Ing. D.Duga, starosta obce                              

3. Obec Stará Myjava, Pavol Kováč starosta obce                              

4. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 

Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK,    

5. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36,  

915 41 Nové Mesto nad Váhom    

6. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie   

7. Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava     

8. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29   

9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava   

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín   

11. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   

12. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný 

dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom    

13. SC TSK , Brnianska 3, 911 01 Trenčín   

14. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín    

   

   

Toto oznámenie o umiestnení líniovej stavby sa oznamuje účastníkom územného konania verejnou 

vyhláškou podľa § 36 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli obce Brestovec 

a na verejnej tabuli obce Stará Myjava a na webovej stránke obce Brestovec a na webovej obce 

Stará Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   

   

   

Vyvesené dňa ...............................     

Zvesené dňa..................................   

   

    

                            Odtlačok pečiatky    

                           a podpis oprávnenej osoby   

 

 

  
Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Myjave, Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava  Č.t.: 

034/6907211 E-mail: anna.panciakova@myjava.sk   


