Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Č. j. : Výst. - 31019/2022 - Ok - TS1 - 20
V Dubnici nad Váhom, 16. 06. 2022
Spis: 1668/2022
Vybavuje: Ing. Olejník, e-mail: jan.olejnik@dubnica.eu,

Verejná vyhláška

Oznámenie

Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO
36 442 151 v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, IČO
36 433 721 podal dňa 03. 06. 2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „13236 –
Dubnica nad Váhom – Areál ZVS – Zahustenie spínacej stanice“ na pozemku parc.č. E-KN
2574/31 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.
Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 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 posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona.
V súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad k predloženému návrhu
nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

21. 07. 2022 o 13:00 hod.
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, v zasadacej miestnosti na
prízemí.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu podľa § 36 ods. 1 a ods. 3 stavebného zákona
svoje pripomienky a námietky ku stavbe uplatniť najneskôr do horeuvedeného termínu. Na
neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov rozhodnutia možno
nahliadnuť na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9, po telefonickej resp.
mailovej dohode s referentom stavebného úradu, ktorý vedie príslušné konanie.
Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti
ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť
ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto
záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona.
Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci
vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán
záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý
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orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho
predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení
alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.

Bc. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu, oddelenia
investičnej výstavby, životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora mesta

Toto oznámenie sa podľa § 61, ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania oznamuje
verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom
a bude zverejnené aj na webovej stránke: www.dubnica.eu.

Vyvesené dňa .............................................
Pečiatka a podpis

Zvesené dňa ..........................................
Pečiatka a podpis

Oznámenie sa doručí:
Účastníkom konania:
1. Účastníkom konania sa oznamuje/doručuje verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom:
1. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
2. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny
3. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva
4. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia
5. SPP- distribúcia, a.s. Bratislava
6. Stredoslovenská distribučná , a.s. Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
10. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku ainfraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
Michlovský, spol. s.r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/6, 921 01 Piešťany
Mesto Dubnica nad Váhom, ref. ochrany zelene
Mesto Dubnica nad Váhom, ref. správy majetku
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Na vedomie:
1. ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
2. Ing. Patrik Mikušiak, ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

kópia: spis
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