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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania s miestnym 

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

poriadku (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala dňa 5.10.2017 návrh 

o vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby: „Stará Ľubovňa – Zriadenie VN vývodu pre 

mesto a optické prepojenie, stavebný objekt: SO 01 – VN vedenie úsek 02 - nové VN vedenie 

vzdušné, nový VN kábel“, parcely KN C č. 4040/1 (KN E č. 5364/1), 6810, 6812, 6818, 6820, 6821, 

6972, 6963, 6951, 6952, 6949, 6946, 6960, 6990, 4598/1, 3470/243, 2854/1, 3470/67, 2854/2, 

2857/44, 2857/17, 2857/43, 3470/303, 2857/12 v k.ú. Stará Ľubovňa. 

 Líniová inžinierska stavba v katastrálnom území Stará Ľubovňa rieši vybudovanie nového 

vzdušného VN vedenia po nových podperných bodoch (PB), od PB č. 1 až po odbočku PB č. 14. 

Pri výstavbe nového vzdušného VN vedenia typu 3x110-AL1/22-ST1A dôjde ku križovaniu rieky 

Poprad. Od PB č. 16 po jestvujúcu trafostanicu TS18 na ulici Letná sa do výkopu rozmeru 120x65cm 

uloží nový VN kábel typu 3x22-NA2X(F)2Y 1x150. V trase VN kábla dôjde ku križovaniu miestnych 

komunikácií a to riadeným podvrtom s uložením kábla do chráničky KSX PE 160 mm. 

 Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 

 

 Mesto Stará Ľubovňa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v súlade 

s ustanovením § 36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania a súčasne  

n a r i a ď u j e 

 

na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

15. 1. 2018  o  10. 00  h 
 

so stretnutím pozvaných na Meste Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 1. poschodie – veľká zasadačka. 

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Meste Stará 

Ľubovňa, Spoločnom obecnom úrade pre ÚR a SP, Námestie sv. Mikuláša 2/2, 1. poschodie, č. dverí 

228 (stránkové dni pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok) a pri ústnom pojednávaní. 
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 Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť podľa § 36 a § 42 ods. 4 stavebného 

zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. K pripomienkam a námietkam, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územného plánu obce, alebo územného plánu 

zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť 

lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, 

neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, 

má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Mária Fabianová 

       vedúca spoločného obecného úradu pre ÚR a SP 

 

 

 

 

 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa .........................    Zvesené dňa ........................... 

 

Pečiatka a podpis:     Pečiatka a podpis: 

 

 

 

 

 


